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RESUMO 

 

 

SILVA, Simone de Oliveira Andrade. Políticas da Educação Infantil e o ensino da 
matemática. 2013. 104f. Dissertação (Mestrado em Educação: Psicologia da Educação) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

 

Este trabalho teve o objetivo de identificar as diretrizes que estão presentes no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) para o ensino de matemática que 

persistiram como orientações da prática docente do professor de EI. Para a análise dos 

documentos, tomou-se como referência a teoria-metodológica do Ciclo de Políticas, de 

Stephen J. Ball e Richard Bowe, que pressupõem que uma política educacional está sempre 

em movimento e só é possível entendê-la se analisados os seus contextos. No presente estudo, 

foram analisados os contextos de influência, de produção de texto e da prática. Para coleta de 

informações do contexto de produção de texto contou-se com dois procedimentos: análise 

documental e análise qualitativa do RCNEI. Para o contexto da prática foram realizadas 

entrevistas a professores e coordenadores pedagógicos de Escolas Municipais de Educação 

Infantil (EMEI) do município de São Paulo. A análise dos dados contou com o apoio do 

software ALCESTE que permitiu identificar um documento que sofreu influências nacionais 

e internacionais, o que contribuiu para um texto confuso e de difícil interpretação e com 

muitas contradições. Os resultados das entrevistas revelaram que os profissionais mantiveram 

sua forma tradicional de ensino, embora tenham citado o documento como um modelo 

unificador nacional das diretrizes para a Educação Infantil. Portanto, o documento foi 

utilizado como estruturador do projeto pedagógico da escola, mas não como orientador da 

prática docente. 

 

Palavras-chave: Política e educação. Ensino e aprendizagem de matemática. Abordagem do 

Ciclo de Políticas. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

SILVA, Simone de Oliveira Andrade. Educational policy for early childhood education 

and Mathematic education. 2013. 104f. Dissertação (Mestrado em Educação: Psicologia da 

Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

 

This paper aimed to identify guidelines as defined by the Brazilian Curriculum Directives for 

Early Childhood Education to the teaching and learning of mathematics persisted as guidance 

of teacher’s work. The policy cycle approach, formulated by Stephen Ball and Richard Bowe, 

that presents the debate around to the analysis of educational policies and its contributions to 

the critical and contextualized analysis of them, was applied as a theoretical and analytical 

framework to examine this educational policy. This paper verified two contexts, namely: text 

production and practice. The documental analysis and qualitative analysis of RCNEI allow 

comprehending the context of text production. Teachers and coordinators were interviewed to 

enable the observation of context of practice. Analysis was supported by software ALCESTE. 

The research identified a text influenced by national and international policies, what it became 

confused and hard to interpret. The results of analysis indicated still that the education 

professional maintained their traditional of teaching, although they considered this document 

as a model unifying national guidelines for Early Childhood Education. Therefore, the 

education policy was useful as such organized of school documents, but no as a guideline of 

teacher practice. 

 

Key Words: Policies and education. Teaching and learning of mathematics. Policy cycle 

approach. Brazilian Curriculum Directives for Early Childhood Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação Infantil (EI) tem sido alvo de atenção na atualidade. Estudos realizados 

por Heckman (2009), Taggart et al (2011), Campos, M. et al (2011a), Curi e Menezes (2006) 

e MEC e UFRGS (2009) têm comprovado a importância deste nível de ensino no desempenho 

da criança em sua escolaridade posterior. Os resultados indicam que tem ficado evidente seu 

valor, mostrando seu impacto no campo da aprendizagem e no econômico.  

No campo econômico, o prêmio Nobel de Economia de 2000, Heckman (2009), 

afirmou que a cada R$1,00 (um real) gasto com a Educação Infantil, o país economiza 

R$300,00 (trezentos reais), ao não precisar investir em atendimento a alunos com defasagem 

ou dificuldade de aprendizagem. 

Já no campo educacional, pesquisa longitudinal realizada por Taggart et al (2011), na 

Inglaterra, acompanhou mais de três mil crianças da pré-escola até os 11 anos, em grupos 

divididos por crianças que:  

• não frequentaram nenhum tipo de educação formal;  

• frequentaram recreação infantil; 

• frequentaram algum tipo de educação formal 1.  

Entre os resultados obtidos, identificou-se que a  

 

[...] frequência à pré-escola quando comparada a não frequência a ela, 
favorece o desenvolvimento cognitivo e sociocomportamental [....] A pré-
escola de melhor qualidade está associada a melhores resultados das crianças 
[...] (TAGGART et al, 2011, p.81-82). 
 

Em nível nacional, a pesquisa de Campos, M. et al (2011a), apresentou a importância 

da EI. Os autores avaliaram que uma educação de qualidade, já nos primeiros níveis de 

educação, pode promover melhora no desenvolvimento das crianças: 

 
A literatura especializada reconhece que a criança se beneficia, tanto no 
presente como em sua escolaridade futura, da oportunidade de acesso à EI, e 
esses efeitos são tão mais positivos quanto melhor a qualidade dessa 
educação e são mais significativos para as crianças mais pobres (p. 29). 
 

                                                                 
1 As crianças avaliadas pelo estudo que frequentaram educação formal (pré-escolas) foram divididas nos 
seguintes grupos: as que frequentaram centros de educação, as que frequentaram pré-escolas privadas, as 
frequentaram pré-escolas mantidas pelo governo e as que frequentaram pré-escolas do governo. 
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Reafirmando a importância da EI na continuidade dos estudos da criança, Campos, M. 

et al (2011b) continuou: 

 
As crianças que têm a oportunidade de frequentar uma boa instituição de 
educação infantil contam com maior probabilidade de obter bons resultados 
no ensino fundamental, como mostram pesquisas recentes nacionais e 
internacionais (p. 27). 
 

Avaliando os resultados do SAEB 2, Curi & Menezes-Filho (2006) confirmaram o 

ganho no desempenho dos alunos que frequentaram a pré-escola: 

 
Os dados do SAEB realizados em 2003 indicam uma relação positiva e 
significante entre desempenho escolar desses alunos e o início dos estudos. 
Os resultados indicam que a pré-escola melhora o desempenho escolar dos 
alunos, medido por testes de proficiência, em 7,5%, 3% e 1% na 4ª e na 8ª 
séries do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio [...] (CURI & 
MENEZES-FILHO, 2006, p. 847). 
 

Importante assinalar que também o Inep/MEC em parceria com o Instituto Itaú Social 

(2007) indicou a relação significativa entre a frequência à EI e os resultados escolares: 

 
Dos resultados das simulações é possível interpretar que a EI é responsável 
por 6% da proficiência média obtida no SAEB 2003 e, conforme simulado, 
ainda pode elevar em 3% a média de matemática. Os 17 resultados regionais 
são ainda mais expressivos, chegando a potenciais 4,8% de acréscimo da 
média na região Sudeste (BRASIL; FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2007, p. 
20). 
 

Apesar de todos os estudos que foram realizados, no Brasil, a preocupação com a 

sistematização da educação da criança pequena, ganhou força a partir da LDB 9.394/96, 

quando foi estabelecido que todas as instituições de atendimento à criança de zero a seis anos 

fossem vinculadas às secretarias municipais de educação e estipulando, ainda, o nível mínimo 

de formação para os profissionais de atendimento direto a essa criança e a organização do 

espaço físico destas instituições. 

Neste contexto, o MEC lançou em 1998 o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), um documento não mandatório, que serviria de subsídio para as 

escolas de EI de todo o país.  

A partir das constatações de que uma EI de qualidade pode ajudar a criança na sua 

trajetória escolar, é relevante analisar o alcance de um documento que foi elaborado para 

                                                                 
2 SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica. Avaliação em Larga Escala realizada pelo Governo 
Federal. 
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orientar a escola e o professor na busca desta qualidade. Resta saber se ele está atingindo os 

objetivos a que foi proposto. 

A intenção de utilizar para a análise um documento não mandatório (RCNEI) se 

apoiou no fato de pesquisas (CERISARA, 2002; WIGGERS, 2009) apontaram a presença 

dele em grande parte das escolas brasileiras e o pouco contato destas escolas com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EI (DCNEI), (documento obrigatório promulgado em 

1999). Para Wiggers (2009), o RCNEI é conhecido e supostamente o mais utilizado em 

grande parte das instituições escolares do território brasileiro no embasamento de seus 

projetos pedagógicos, prestígio esse que não goza as DCNEI. Para a autora, isto se deve às 

estratégias de divulgação e implementação do RCNEI utilizadas pelo MEC e Cerisara (2002) 

completa, ainda, pelos cursos oferecidos por este aos municípios que adotaram tal documento 

como guia curricular. 

Neste sentido, pesquisa realizada pelo próprio MEC com a colaboração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2009, concluiu que 52,08% das 

instituições de ensino de todo o Brasil utilizavam o RCNEI na elaboração de suas propostas 

pedagógicas. E, ainda, que 42% delas organizavam os projetos em eixos de trabalho, como 

apresentados no RCNEI. 

 
A pesquisa revela ainda que o Referencial Curricular para a Educação 
infantil (RCNEI, 1998), produzido pelo MEC, se constitui importante 
subsídio na elaboração das propostas municipais [...] ele ocupa lugar de 
destaque (BRASIL; UFRGS, 2009, p. 110). 
 

Partindo destas considerações, o interesse inicial deste estudo surgiu do 

questionamento de quais as diretrizes presentes no RCNEI persistiriam como orientações para 

a prática docente do professor de EI. Para isto, pretendeu-se analisar o documento e, ao 

mesmo tempo, compreender como e quais as orientações estavam sendo vivenciadas na 

prática desses profissionais.  

No entanto, para melhor compreensão desta dinâmica e na intenção de delimitar o 

trabalho, focou-se em uma área de conhecimento específica e observou-se como ela estava 

sendo trabalhada pelo professor e se esta forma de organização do seu trabalho estava 

seguindo as orientações de tal documento. Assim, escolheu-se o ensino da matemática para a 

faixa etária de quatro a seis anos3.  

                                                                 
3 Embora a pesquisa tenha utilizado somente a faixa etária de quatro a cinco anos, pois as crianças de seis anos 
não pertencem mais à EI e, sim, ao Ensino Fundamental, como estabelecido a partir da Lei 11.274/2006, onde se 
lê, no art. 32, que “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade [...]” (BRASIL, 2006). 
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A escolha desta área de conhecimento se justifica pela crescente preocupação do 

Brasil com seu ensino nas escolas, devido aos resultados apontados pelas avaliações nacionais 

(SAEB e Prova Brasil), em que foi demonstrado o baixo desempenho dos alunos em 

matemática. Estes dados podem ser observados na tabela 1, que apresentou o nível de 

desempenho em matemática de alunos de Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio de São 

Paulo, da região Sudeste e do Brasil. 

 
Tab. 1 – Desempenho em matemática em 2009 

 

 
Fonte: Todos Pela Educação, 2012. 

 

Corrobora esta preocupação com o ensino da matemática o fato desta ser uma 

disciplina que se apresenta, historicamente, como geradora de repetência e evasão escolar, 

além de ser um conhecimento cada vez mais exigido para a sobrevivência em uma sociedade 

industrializada e tecnológica (CARRAHER; CARRAHER; SCHLIENANN, 1991). 

Diante disso, o problema desta pesquisa ficou assim delineado: quais as diretrizes 

presentes no RCNEI referente ao ensino de matemática persistiram como orientações da 

prática docente do professor de EI? 

Considerando que as diretrizes presentes no RCNEI resumem políticas educacionais 

em relação à EI, procurou-se o apoio de autores que desenvolveram instrumental teórico-

metodológico que permite uma análise mais ampla, articulada e consequente de processos, 

documentos e práticas políticas.  Neste sentido, os estudos de Stephen Ball e Richard Bowe 

formulados em 1992, contribuíram efetivamente para organização das análises do presente 

estudo. Para os autores, a análise dos documentos que definem uma política, se constitui em 

um momento importante para compreender os conflitos e transformações que operam na 

prática. Para isso, o estudo das orientações curriculares pode ser observado em cinco 

contextos: o contexto de influências, o contexto da produção de texto, o contexto da prática, o 

contexto dos resultados/efeitos e o contexto da estratégia política. No entanto, Ball (1994) e, 
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também, Mainardes (2006), descreveram mais profundamente os três primeiros contextos 

citados. 

Para estes autores, os contextos devem ser compreendidos como processos que se 

articulam, identificado como Ciclo de Políticas. Sua teoria-metodológica foi denominada 

Abordagem do Ciclo de Políticas (ACP), que parte da concepção de política como um 

processo em movimento, não linear, onde os contextos, mesmo tendo sua abrangência e 

características próprias, se influenciam mutuamente, significa dizer que cada ciclo não pode 

ser analisado isoladamente. Embora cada um possa ser focalizado em uma análise específica, 

não se pode deixar de considerar que ele está articulado com e dependente dos outros ciclos. 

Este alerta foi considerado no presente estudo que, mesmo tendo analisado dois ciclos, 

teve o cuidado de compreendê-los no contexto de uma política mais ampla, que envolveria 

todos os ciclos. Portanto, neste trabalho, ao analisar os contextos compreendidos como ciclos 

inter-relacionados, focalizou-se nos contextos de produção de texto e da prática. 

O recorte limitou o estudo à construção do documento e sua implementação no espaço 

escolar, embora se tenha levado em conta que estes processos não são isolados. Isto foi 

necessário por se tratar de um estudo que disponibilizava de curto período de tempo e, ainda, 

pela pouca experiência da pesquisadora, como afirma Rezende e Baptista (2011),  

 
[...] as questões e objetivos da pesquisa, bem como a disponibilidade de 
recursos para sua realização, considerando dentre os recursos o tempo 
disponível e o fôlego dos pesquisadores, são elementos-chave neste processo 
decisório de estruturação do estudo (p. 179). 

 

Pretendeu-se, assim, considerando a perspectiva da ACP, observar o contexto das 

políticas e práticas curriculares dentro da escola, a partir da validade que ela atribui ou não a 

um documento orientador. Neste sentido, ao analisar o espaço político em que o documento 

foi gestado, buscou-se rastros dos grupos que influenciaram a construção do documento, sem 

se deter nas características destes, por não ser objetivo desta pesquisa. Ao observar a proposta 

política presente no texto concluído, no contexto de produção de texto, procurou-se identificar 

sua concepção de criança, da EI e do professor de EI e, ainda, sua orientação em relação ao 

ensino de matemática. Para a compreensão do contexto da prática, ouviu-se o profissional e 

EI, para identificar como este descreve sua prática e as orientações que desenvolve em seu 

trabalho junto à criança pequena. 

O relato da pesquisa realizada foi organizado de forma a conduzir o leitor a 

compreender o contexto e o caminho percorrido pelo cuidado e educação da criança no Brasil, 
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desde o atendimento nas fábricas onde mães operárias trabalhavam, até às políticas que 

direcionam para os espaços institucionais. 

Desta forma, o capítulo 1 apresentou o percurso da EI no Brasil até a elaboração do 

RCNEI, apontando as direções política e educacional do trabalho com esta faixa etária, 

momento em que se fez uma descrição das políticas que desembocaram na elaboração e a 

divulgação deste documento, além da formação do professor de EI e, ainda, a matemática na 

EI. Para analisar a área do conhecimento, seguindo o objetivo da pesquisa, descreveu-se o 

direcionamento das políticas de propostas curriculares encaminhadas para a EI produzidas no 

Estado e Cidade de São Paulo, dando-se ênfase no ensino da matemática. Tal descrição 

pretendeu oferecer elementos para a compreensão das orientações que o professor utiliza em 

sua prática e que direciona sua ação na escola e na sala de aula. 

No capítulo 2, foi descrito o referencial teórico utilizado para a leitura dos dados 

obtidos, a Abordagem do Ciclo de Políticas, que ajudou a compreender o caminho percorrido 

pelo documento antes e depois de sua divulgação, o que contribuiu para a análise do texto e 

do discurso do profissional de EI.  

Já no capítulo 3, foi explicitado o percurso metodológico seguido para a obtenção de 

informações que, pudessem encaminhar a análise dos resultados e possibilitar a conclusão da 

pesquisa. Nele, foi incluída a descrição do programa computacional utilizado como apoio para 

a análise dos dados. 

O capítulo 4 apresentou os resultados obtidos a partir da análise do RCNEI, para a 

compreensão do contexto de produção de texto. 

No capítulo 5, foi analisado o contexto da prática a partir dos resultados obtidos nas 

entrevistas realizadas com professores e coordenadores pedagógicos das Escolas Municipais 

de Educação Infantil (EMEI). 

Seguiu-se nas considerações finais, retomando o objetivo proposto e, com análise 

realizada à luz da Abordagem do Ciclo de Políticas, foi possível observar que a compreensão 

de uma política educacional é um trabalho complexo, que envolve um estudo amplo de todos 

os contextos envolvidos, o que significa dizer que as discussões sobre modelos curriculares 

não podem seguir uma visão dicotômica de pesquisa que só estuda o Estado (que direciona as 

políticas) ou só o professor (que as transformam em ação). Correndo o risco de uma 

culpabilização ou da criação de programas que não alcançarão os resultados esperados.  

No caso deste estudo, os resultados apontam para a não utilização do RCNEI como um 

documento orientador das práticas pedagógicas para as escolas de EI se deve ao fato de este 

se constituir em um material confuso e contraditório. Apesar disso, os profissionais o 
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consideram como um passo importante do governo para a constituição de um currículo 

comum para este nível de educação. 
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Capítulo 1 
 

A EDUCAÇÃO INFANTIL, A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E A MATEMÁTICA 

 

 

A compreensão das conquistas historicamente alcançadas na luta por uma EI de 

qualidade, como afirma Campos, M. (1999), deve ser afirmada quando se analisa o seu 

percurso no Brasil, sob o risco de apresentar discursos abstratos, que não se enraízam nas 

disputas vivenciadas por grupos que defendem o atendimento da criança deste nível de 

educação. Relata a autora: 

 
Talvez uma das razões que contribuam para esta dificuldade seja o fato de 
que as prescrições legais, assim como as pedagógicas, apareçam para a 
maioria das pessoas como destituídas de história, deduzidas de princípios 
abstratos e não como conquistas que decorrem de longas e penosas disputas 
na sociedade, vividas por pessoas de carne e osso (CAMPOS, M., 1999, p. 
125-126). 
 

Na presente descrição, percorreu-se o caminho da EI no Brasil, considerando os 

movimentos de grupos sociais, acadêmicos e públicos, bem como as políticas que a 

conduziram. A intenção foi relatar os debates, as conquistas e as transformações que 

ocorreram ao longo dos anos. 

Além disso, como o interesse desta pesquisa foi analisar quais as diretrizes presentes 

no RCNEI referente ao ensino de matemática que persistiram como orientações na 

prática docente do professor de EI, procurou-se compreender quais as exigências legais 

quanto à formação dos professores que atuam neste nível de educação. E, ainda, compreender 

também como os docentes organizam o ensino da matemática para esta faixa etária.  

Ainda neste capítulo, descreveram-se as diretrizes políticas curriculares produzidos 

por São Paulo (Estado e Município). Para isto, utilizaram-se como apoio os estudos realizados 

por Siqueira (2007) e Souza (2012), que realizaram um levantamento desses documentos. 

A intenção de buscar documentos curriculares anteriores ao RCNEI deve-se ao fato de 

que eles também são constitutivos da prática do professor, pois trazem concepções de EI, de 
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ensino e aprendizagem e de criança que subsidiam o trabalho docente. Como afirma Souza 

(2012) 

Cada documento apresenta sua justificativa, tem por referência uma 
determinada compreensão de educação, em particular, da função social da 
EI. No processo de implantação, este conteúdo é divulgado e defendido, o 
que atinge de forma específica os professores [...] (SOUZA, 2012, p. 62-63). 
 

Com isto, apontou-se a importância de se analisar os contextos apresentados por Ball e 

Bowe para entender cada um dos espaços (os macros e micros) onde a política circula e como 

ela é interpretada e transformada no espaço escolar e, assim, obter elementos que permitam a 

compreensão do documento analisado como contexto de produção de texto e a prática 

analisada como contexto da prática.  

 

 

A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS POLÍTICAS PARA A INFÂNCIA NO BRASIL 

 

 

O atendimento à criança no Brasil não teve uma origem precisa, tendo surgido em 

várias frentes: pública, privada, filantrópica e comunitária. De acordo com Barreto (1998) é 

possível encontrar registros destas iniciativas que datam de mais de cem anos. No entanto, 

somente em 1934, configurou-se o primeiro direito garantido em lei, quando funcionárias 

mães tiveram garantida creche no local de trabalho, conquista esta confirmada pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), segundo Campos, M. (1999). Esta Lei traz, no art. 

389, a obrigação de que os 

 
[...] estabelecimentos em que trabalharem pelo menos trinta mulheres, com 
mais de dezesseis anos de idade, a dispor de local apropriado em que seja 
permitido às empregadas guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos 
no período de amamentação (CAMPOS, M., 1999, p.120). 
 

Nesta mesma década, mais precisamente em 1931, através a Cruzada Pró-Infância, 

liderada por Pérola Byington, foram criados os Parques Infantis (PI), cujo programa consistia 

em assistir crianças de três a sete anos, com higiene, saúde e educação (esta última ligada à 

moral, civismo e bons costumes). Em seu quadro de funcionários havia pediatras, sanitaristas, 

enfermeiras e cuidadoras. Em 1935, o governo federal assumiu os parques, tornando-os 

oficiais e públicos. O programa tinha a concepção de formação de novos cidadãos brasileiros, 

portanto, o atendimento era direcionado para crianças das classes operárias, sobretudo filhas 
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de operários e suas famílias. (FILÓCOMO, 2005). Os PI tinham função mais social do que 

educacional, o que lhe renderia futuras críticas e sua substituição por modelos mais 

escolarizados (SOUZA, 2012). 

Através destas iniciativas, a assistência à criança pequena nos campos trabalhista e 

social continuava crescendo no país, enquanto que no campo educacional ainda iniciavam-se 

os primeiros passos. 

Já na década de 1960, com a procura cada vez maior por vagas para esta faixa etária, 

surgiram várias modalidades de atendimento, tanto nas instâncias públicas, quanto privadas e 

filantrópicas, com diferentes denominações (creches, parques infantis, jardins de infância, 

escolas maternais, pré-escolas). E esses estabelecimentos se espalhavam pelo país, tendo 

pouca ou nenhuma supervisão dos órgãos públicos competentes. 

A partir da década de 1970, este atendimento começava a se delimitar, com o aumento 

das pesquisas voltadas à criança, que deram origem entre outras coisas à proposta de educação 

compensatória. Neste sentido, os estudos indicavam que a educação pré-escolar poderia, de 

fato, influenciar na diminuição da evasão e a repetência escolar, por trazer uma estimulação 

educacional que o ambiente familiar das crianças pobres não proporcionava. A partir destas 

descobertas, os governos federal, estaduais e municipais deram início à expansão do 

atendimento à criança pequena nos Sistemas de Educação Pública. Este novo tipo de escola 

mantinha o modelo das escolas de crianças maiores, o que diminuía os custos, pois os PI 

necessitavam de espaços amplos para as variadas atividades, enquanto que este necessitava 

somente de salas de aula para seu atendimento. 

Neste momento, aumentaram as críticas quanto aos PI, pois se considerava que eles 

eram estritamente assistenciais e que não ajudavam as crianças na dificuldade de 

aprendizagem. Insistiu-se que as famílias das classes populares necessitavam de um espaço 

onde seus filhos pudessem ser preparados para o ingresso na educação formal. Com isso, os 

PI foram sendo substituídos por escolas de EI, com cunho preparatório para o denominado 

Primeiro Grau. 

Em São Paulo, com a municipalização da EI na década de 1980, o governo municipal 

iniciou a Educação Pré-Escolar denominada Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), 

com atendimento para a faixa etária de crianças de quatro a seis anos. A EMEI surge com a 

tríplice finalidade de educar, assistir e recrear, embora sua ênfase, na prática seja a preparação 

para a escola formal. Nestes estabelecimentos, os professores estavam engajados na pré-

alfabetização das crianças. O atendimento visava suprir “carências” e deficiências de crianças 
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das classes menos favorecidas, para melhorar os índices de repetência na primeira série; essas 

salas de aula ficaram conhecidas popularmente como prézinho. 

Paralelamente a estes esforços do poder público, em outros espaços o atendimento 

assistencial continuava a crescer, principalmente em creches comunitárias. Estas foram 

incentivadas, no final da década de 1970, pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, significado da sigla em português) e implantadas na década de 1980 pelos 

movimentos sociais (dentre eles, as associações de moradores de bairro). 

Diante da realidade apresentada, os movimentos sindicais e populares, que já estavam 

em atividade, ganharam como aliados o movimento feminista ainda na década de 1970. Este 

grupo lutava por vagas em creche na rede pública e pela garantia, além da inserção da mulher 

no mercado de trabalho, de sua participação política. Essa luta ampliou-se na década de 1980. 

A partir de então, as instituições filantrópicas e/ou confessionais e comunitárias se 

espalharam por todo o território nacional. Mas não foram suficientes para cobrir a demanda 

existente. O que levou ao surgimento das creches caseiras, cujo atendimento era feito na casa 

de uma das mães vizinhas. Esta se encarregava de cuidar dos filhos das outras, enquanto elas 

iam trabalhar. Esse tipo de atendimento clandestino, sem nenhuma orientação, seguia o 

modelo familiar de cuidado da criança. Isto também pode ser observado nos espaços 

autorizados por convênio com o Estado, (KRAMER, 2006). O que também não era diferente 

do serviço prestado nas creches públicas, que tinham como cuidadoras as mães crecheiras, 

sem nenhuma formação específica. Kuhlmann Jr. (2005) faz uma crítica a esta situação, 

lembrando a ideia da época, que mantinha uma concepção de atendimento mais barato à 

Infância pobre, conhecida como “[...] políticas das instituições de baixo custo, de baixa 

qualidade, que invertem idéias [sic]. Diziam que bastava uma mãe voluntária trabalhar com as 

crianças” (KUHLMANN JR., 2005, p.6). 

Ao mesmo tempo, o poder público tentava suprir a falta de vagas e buscava justificar a 

necessidade de aumento dos subsídios governamentais. O que era francamente criticado por 

grande parte dos acadêmicos, que estavam preocupados com a alfabetização das crianças 

maiores e não concordavam com os gastos que poderiam ser deslocados das escolas 

alfabetizadoras. 

Neste campo de luta pela Infância no Brasil, somente com a Constituição Federal 

Brasileira, em 1988 (BRASIL, 1998), a criança de zero a seis anos passou a ser vista como 

sujeito de direitos, sendo garantido por lei o direito a todas as crianças de frequentar a 

instituições educacionais e não somente da provinda de família carente. O atendimento 

educacional para esta faixa etária passava a ser um dever do Estado, um direito da criança e 
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uma opção da família. Foi iniciada uma mudança no foco de atendimento indo em direção ao 

atendimento da criança, independente de suas condições social.  

E, ainda, novas conquistas foram alcançadas, quando em 1990, foi promulgada a Lei 

8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que previa, entre outras coisas, que 

“[...] é dever do Estado assegurar [...] atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 

a seis anos de idade [...]” (BRASIL, 1990, art. 54, IV). 

A partir destes avanços, os debates e discussões sobre a qualidade das escolas de EI no 

Brasil ganharam destaque, pois as condições da maioria dos estabelecimentos eram precárias 

e não havia critérios quanto à qualificação dos profissionais de atuavam diretamente com as 

crianças. A luta que se iniciava agora era por melhoria dos espaços físicos e da qualificação 

profissionais dos cuidadores. 

Neste momento, também os meios acadêmicos começaram a se preocupar e a lutar 

pelo atendimento educacional de qualidade à criança pequena (CAMPOS, M., 1999). A EI 

passou, então, a ter a atenção cada vez maior de educadores e pesquisadores da área, o que 

levou à ampliação dos fóruns de discussões sobre a temática por todo o Brasil, pois havia a 

preocupação de que, com a baixa qualidade nos serviços oferecidos à Infância, a criança 

pequena estivesse ameaçada de prejuízos no seu desenvolvimento. 

Diante de todo este fervilhar de debates e disputas pela garantida dos direitos da 

criança, na década de 1990, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 9.394/96, trouxe à tona outro tópico que polarizou os estudos e debates, 

reforçando o que indicava a Constituição Federal, esta Lei definia o atendimento à criança de 

zero a seis anos como educacional, passando a caracterizá-lo como a primeira etapa da 

Educação Básica (BRASIL, 1996, art. 29 e 30). Seguindo os avanços apresentados na nova 

LDB, o documento apontou, ainda, as novas exigências quanto à formação dos profissionais 

que atendiam diretamente à criança pequena. Esta deveria ser em nível superior, sendo aceito 

os cursos de Pedagogia ou Normal Superior, admitindo-se a formação mínima em magistério, 

em nível médio (BRASIL, 1996, art. 31).  

A partir desta lei, as creches deveriam, então, ser recebidas pelos Sistemas Municipais 

de Educação. Esta orientação gerou resistências, discussões e divergências. Isto ocorreu 

porque, de um lado, as instituições que atendiam em regime de creche possuíam grande 

conhecimento quanto à atenção e cuidado a esta faixa etária, embora com pouca experiência 

quanto à área pedagógica, não concordavam com a inserção das creches na educação, sob o 

risco de escolarização precoce da criança. Do outro lado, as pré-escolas que tinham uma 

considerável experiência na área pedagógica de trabalho com a criança pequena, mas 
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pouquíssimo conhecimento nas especificidades e cuidado da criança desta faixa etária, 

estavam preocupadas com a desvalorização dos profissionais e dos ambientes educacionais, 

que poderiam se transformar em espaços assistenciais.  

Foi neste contexto que os estudiosos da área começaram a alertar para a dicotomia que 

se apresentava entre o cuidado e a educação, ou seja, o distanciamento entre creches e pré-

escolas. Suas pesquisas apontavam ainda que o atendimento oferecido à criança em creche era 

precário e de cunho assistencial, tendo como prioridade o cuidado das crianças advindas das 

classes menos favorecidas, geralmente oferecidos por instituições de cunho filantrópico. 

Enquanto que o atendimento educacional realizado nas pré-escolas públicas, ou seja, em 

ambientes escolares que contavam com mais recursos, mas preparatório para a escolarização 

posterior. Esta forma de pensamento, segundo Araújo (2010), não está de todo superada, ela 

 
Ainda é corrente, tanto por parte dos professores como da sociedade em 
geral, uma visão equivocada em relação à Escola de Educação Infantil [...] 
de caráter preparatório à primeira série e/ou ainda com uma intensa função, 
na maioria das situações, assistencialista [...] (ARAÚJO4, 1998, p.14 apud 
ARAÚJO, 2010, p.149). 
 

Embora não exista unanimidade para a explicação desta dicotomia, segundo 

Kuhlmann Jr. (2005), existem mais questões a serem observadas do que a visão simplista que 

diferencia o assistencialismo e o educacional do que somente o espaço físico ou 

administrativo. O autor informa que pesquisas atuais já vêm mostrando que nestes ambientes 

assistenciais também havia educação, a diferença estava no público que era atendido e não no 

tipo de estabelecimento. A dicotomia estava entre um atendimento assistencial para as 

crianças de baixa renda e educacional para as crianças das classes altas. 

É neste espaço de turbulência de acontecimentos e renovações na EI que foi divulgado 

o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), em 1998, e 

encaminhado a todas as escolas de EI. Ele foi denominado como documento orientador das 

práticas educativas e sua intenção era harmonizar conflitos gerados pela junção dessas duas 

modalidades de atendimento e ajudar as escolas, instituições públicas ou privadas, na 

elaboração de seu planejamento pedagógico. 

E este documento controverso, que pretendeu reunir as diretrizes para a EI, 

apresentando um modelo nacional de atendimento à criança pequena, serviu de base para a 

análise do contexto de produção de texto, apresentado no capítulo 4 deste estudo. 

                                                                 
4
 ARAÚJO, E. S. Matemática e formação em educação infantil: biografia de um projeto. 1998. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Outro ponto controverso no estudo da EI nacional é a formação dos profissionais que 

atuavam diretamente no atendimento à criança. Antes da LDB 9394/96, não havia exigência 

quanto à formação do profissional de creche que atuava diretamente com a criança, embora 

nas pré-escolas já houvesse a exigência de formação mínima em magistério, porque elas já 

pertenciam à Secretaria Municipal da Educação.  

Mas, a partir da promulgação desta Lei, como já mencionado, a exigência de formação 

em nível superior, em Pedagogia ou Normal Superior, aceitando como formação mínima o 

magistério, se estendeu a todos os profissionais que atuavam com crianças de zero a seis anos, 

independente do estabelecimento em que estavam inseridos. 

Surgiram, neste momento, os primeiros obstáculos para a garantia do cumprimento da 

Lei, considerando os avanços propostos por ela: com a transição das creches para o Sistema 

de Ensino, a qualificação das cuidadoras ou pajens passa a ser um item importante a ser 

considerado na renovação dos convênios públicos com entidades filantrópicas e para os 

próprios equipamentos das Prefeituras.  

Mas esse processo foi lento e se estendeu ao longo de vários anos, até que em 2001, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172/2001 (BRASIL, 2001), instituiu, na década 

da educação, o limite máximo para as alterações já previstas na LDB. O que o PNE ressaltou 

em suas metas foi que os municípios, responsáveis por este nível de educação, deveriam 

oferecer formação para os trabalhadores (priorizando os pertencentes aos quadros públicos), a 

fim de que fossem capacitados técnica e teoricamente para o atendimento das crianças 

pequenas. Acrescentando que, após sua publicação, seria proibida a contratação de novos 

funcionários que não possuíssem a titulação mínima exigida.  

Acatando a Lei, o município de São Paulo ofereceu cursos de formação gratuita e à 

distância para os funcionários públicos e, com isso, aumentou a distância destes com os dos 

espaços conveniados, pois essas instituições não podiam garantir a mesma formação, por não 

terem condições financeiras para tal empreitada. Além disso, a baixa remuneração destes 

funcionários dificultava que buscassem a titulação por iniciativa própria. 

Em virtude dessa exigência legal, cresceu o interesse em observar os cursos oferecidos 

pelas instituições de nível superior e verificar como esta formação estava sendo oferecida, isto 

porque, mais do que cumprir uma exigência legal, era preciso que esta formação 

proporcionasse um ensino de qualidade, que possibilitasse ao profissional as ferramentas que 
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pudessem garantir a execução do seu trabalho. Barreto (1998) demonstrou preocupação com a 

qualidade na formação dos professores de EI nos cursos superiores, quando afirmou que 

 
A qualidade da formação oferecida é outra questão que merece análise. Se a 
formação do professor da educação básica como um todo deixa muito a 
desejar, no caso da Educação Infantil que abrange o atendimento às crianças 
de zero a seis anos em creches e pré-escolas, exigindo que o profissional 
cumpra a função de cuidar e educar, o desafio da qualidade se apresenta com 
uma dimensão maior, pois é sabido que os mecanismos atuais de formação 
não contemplam esta dupla função (BARRETO, 1998, p.30). 
 

Outros estudos, como a de Rosemberg (2002), de Garcia (2006), de Gatti et al (2008) 

e de Kishimoto (2008), evidenciaram a baixa qualidade dos cursos superiores oferecidos pela 

maioria das instituições de Ensino Superior no país, entre eles o de Pedagogia.  

Isto pode ser observado em pesquisa realizada por Gatti et al (2008), em que foram 

analisadas setenta e uma instituições particulares e públicas de ensino superior no Brasil, que 

ofereciam cursos de formação superior para qualificação profissional de professores para a 

educação básica, incluindo o curso de Pedagogia. Os seus currículos foram analisados e o 

resultado indicou que 

Quanto à formação para o nível de Educação Infantil, verifica-se sua 
presença reduzida nos currículos [...] nota-se a ausência do tratamento de 
práticas pedagógicas pertinentes ao trabalho com crianças pequenas, em suas 
diferentes fases de desenvolvimento (GATTI et al, 2008, s/p.). 
 

Além disso, a pesquisa apontou que, dentre as mais de 3.000 disciplinas oferecidas, 

“[...] poucos cursos propõem disciplinas que permitem algum aprofundamento em relação à 

formação para o trabalho na Educação Infantil [...]” (Op. cit..). 

Este fato pode ser confirmado pela pesquisa de Garcia (2006), que relatou que o 

professor pouco sabe sobre como se processa o conhecimento da criança de zero a seis anos, 

restando a ele executar com as crianças as tarefas que seriam próprias para crianças do Ensino 

Fundamental ou, simplesmente, executando tarefas mecânicas, sem compreensão de como 

executá-las. 

Kishimoto (2008) também critica em sua pesquisa a forma de organização do curso de 

Pedagogia para a formação de profissionais que possam atuar na EI e acrescenta que 

[...] Deve-se pensar em outra modalidade de formação que respeite a 
organização da área da infância, uma pedagogia da infância com novos 
pressupostos e formas alternativas de organização curricular [...] 
(KISHIMOTO, 2008, p.113). 
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A questão da formação do professor para atuar neste nível de educação precisa ser 

abordada, pois o próprio RCNEI ressalta sua importância para garantir que seja realizado um 

trabalho de qualidade no atendimento à criança na EI, ao considerar que o 

 
[...] trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma 
competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe 
trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados 
básicos e essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas 
áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma 
formação bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um 
aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática [...] (BRASIL, 1998, 
p.41). 
 

A almejada qualidade na EI não pode ser alcançada sem que se tenha um profissional 

bem qualificado, que possa fazer com que as políticas públicas sejam transformadas em 

prática e isso inclui um trabalho reflexivo, em que se tenha como meta o desenvolvimento 

integral da criança. Quanto a isso, Garcia (2006) conclui que no Brasil  

 
[...] vive-se um paradoxo, em que ocorrem inúmeras discussões e debates 
sobre Políticas Públicas para a Educação Infantil, enquanto percebemos o 
crescimento de cursos que não apresentam qualidade (GARCIA, 2006, p. 
43). 
 

Esta falta de preocupação com a formação profissional do futuro professor de EI, é 

apontada na pesquisa de Rosemberg (2002). Para a autora, isso se justifica pela construção 

histórica da profissão, pois 

 
[...] o profissional de Educação Infantil surge como uma figura duplicada, 
com uma face para a etapa de creche e outra para a etapa pré-escolar [...] 
quanto mais o trabalho envolva atividades físicas e manuais, como são as 
ações voltadas para a alimentação e a higienização, por exemplo, menos 
qualificado precisa ser o profissional, inferior seu status social e menor sua 
remuneração (ROSEMBERG, 2002, p.166). 
 

Com todas as críticas que envolvem essa questão, não é possível deixar de considerar 

o avanço que a exigência de formação mínima trouxe para a almejada qualidade no 

atendimento da criança de zero a seis anos. Contudo, a solução para o alcance desta qualidade 

está além da titulação do professor, é preciso que a formação a ele oferecida garanta o 

domínio dos fundamentos iniciais da educação e de cada área de conhecimento. Sem uma 

preparação adequada, não é possível garantir que as políticas sejam devidamente interpretadas 

e que os direitos de um desenvolvimento integral da criança sejam cumpridos. Para isto, 
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faltarão ao profissional o conhecimento teórico e técnico necessário para garantir que isto 

aconteça. 

Quando se analise os cursos oferecidos a estes profissionais, é possível observar que 

lhes são oferecidos os conteúdos de cada área para que ele possa entrar na sala de aula 

consciente do que ensinar. Muitas vezes, eles iniciam seu trabalho com o apoio do que se 

lembram de suas próprias experiências enquanto alunos, ou com o que observam do trabalho 

de professores com mais tempo de docência, o que Tardif (2002) denomina de saberes da 

experiência. 

Por conta da ausência de uma preparação universitária adequada, estes professores se 

tornam dependentes de políticas e de orientações que direcionem o seu trabalho e dificulta 

uma reflexão sobre sua prática. 

Neste sentido, quando se busca analisar a atuação do professor, é preciso que se leve 

em consideração sua trajetória profissional e acadêmica, pois esse percurso nos aponta 

explicações para algumas das dificuldades que ele encontra ao tentar transformar um texto 

político em ação e aponta para novas formas de explicar o fracasso do aluno que não só a 

culpabilização do professor. 

O discurso deste profissional, carregado de todas as questões que envolvem sua ação 

docente e sua formação, foi utilizado neste trabalho para a análise do contexto da prática. A 

intenção não foi de buscar como ele atua em sala de aula, mas como ele organiza seu trabalho 

e como ele se utiliza dos documentos oficiais para o seu planejamento de ensino. 

 

 

O CURRÍCULO E A MATEMÁTICA NA EI 

 

 

Para analisar a matemática na EI foi utilizado o estudo de Siqueira (2007), que 

delimitou os documentos curriculares oficiais produzidos no Estado de São Paulo para a EI, 

dando ênfase à matemática e com recorte a partir da década de 1970 até a divulgação do 

RCNEI, em 1998. E a pesquisa de Souza (2012), que traz os documentos curriculares 

produzidos pelo município de São Paulo, também, desde a década de 1970. Este levantamento 

se justifica, porque, embora o RCNEI tenha sido divulgado somente em 1998, São Paulo já 

vinha produzindo orientações curriculares para as suas pré-escolas.  
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Documentos da década de 1970 

 

 

O documento municipal da década de 1970, citado por Souza (2012), em seu estudo 

foi O Currículo Pré-escolar, publicado em 1975, que apontava para uma educação 

compensatória, colocando a criança como um ser idealizado e universal, sem levar em conta 

suas especificidades e singularidades. Neste, a matemática deveria ser trabalhada 

considerando o raciocínio lógico-matemático. Não havia distribuição do currículo em 

disciplinas, mas o enfoque era dado para três aspectos: sociocultural, psicológico e biológico, 

ficando os conteúdos matemáticos incluídos no aspecto psicológico. A autora apontou para 

contradição no documento, pois, embora ele pretendesse o desenvolvimento global da criança 

(conforme pode ser observado na figura 1), seu direcionamento era para uma educação 

compensatória, o objetivo principal era a escolaridade futura e não estava centrado na criança 

presente. Os referenciais teóricos do documento eram os estudos científicos de Jean Piaget. 

 
Fig. 1 – Estrutura do documento O currículo Pré-escolar: 

 

 
Fonte: SÃO PAULO5, 1975, p. 7 apud SOUZA, 2012, p. 71. 

No estudo de orientações curriculares estaduais para o ensino de matemática na EI, 

Siqueira (2007) descreveu o Modelo Pedagógico para Educação Pré-escola
6, publicado no 

ano de 1977, e que tinha como objetivo propor  

                                                                 
5 SÃO PAULO. Secretaria de Educação e Cultura do Município de São Paulo. Departamento de Educação e 
Recreio. O currículo Pré-Escolar. São Paulo: SME/DER, 1975. 
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[...] atividades que abranjam as quatro seguintes áreas de estimulação: 
comunicação e expressão, conhecimento do mundo físico e social, o 
raciocínio lógico-matemático e saúde e nutrição (SIQUEIRA, 2007, p.10, 
grifos do autor).  
 

Para o autor, neste documento não havia, como no municipal da mesma década, a 

preocupação com a institucionalização de disciplinas escolares e a parte dedicada à 

matemática era denominada Guia Curricular do Pensamento Operacional Concreto (com 

alusão ao suporte teórico de Jean Piaget) e trazia vinte e dois objetivos instrucionais. As 

atividades se resumiam a: identificação, classificação, ordenação e seriação de objetos, 

geométricos ou não. 

Os documentos produzidos na década de 1970 traduziam o modelo de EI da época: de 

uma educação preocupada em compensar “carências” culturais das crianças das classes 

populares e como preparatória para a escolarização posterior. A concepção de criança era de 

um ser incapaz e limitado. 

 

 

Documentos da década de 1980 

 

 

Na década de 1980, Souza (2012) identificou três documentos municipais, divulgados 

em 1980, em 1985 e em 1988, respectivamente.  

No primeiro deles, foram instituídas matérias para serem trabalhadas na EI. Sendo a 

matemática incluída na matéria de Ciências (quadro 1), mas manteve os aspectos utilizados no 

documento de 1975, dando ênfase ao conhecimento lógico-matemático. 

Esta proposta, como a anterior, se orientou pelos referenciais teóricos de Jean Piaget, 

com uma visão interacionista da construção do conhecimento. Nela, a criança também era 

vista com distúrbios de aprendizagem, que precisam ser sanados para evitar o fracasso escolar 

posteriores, sendo a EI responsável por preparar a criança para a alfabetização. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
6 SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Modelo 
Pedagógico da Educação Pré-Escolar. São Paulo: SE/CEN/FLE, 1977. 
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Quadro 1 – Estrutura do modelo curricular municipal de 1980: 
 

 
Fonte: SÃO PAULO7, 1980, p.2 apud SOUZA, 2012, p. 75. 

 

O segundo documento do ensino municipal analisado por Souza (2012) foi A Pré-

Escola que Queremos: Programa de Educação Infantil, de 1985, com apelo à democratização 

do ensino, enfatizando a igualdade de acesso e a qualidade da educação. Como nos anteriores, 

este foi orientado pelo mesmo referencial teórico de Jean Piaget. Seu ponto central continuou 

sendo a alfabetização. Foi um momento dedicado à compreensão dos objetivos e funções da 

pré-escola, tendo como princípio a “[...] valorização da criança e de seus conhecimentos [...]” 

(SOUZA, 2012, p. 83), a concepção de criança foi apresentada como um ser ativo e que deve 

ser estimulado. Houve uma tentativa de distanciamento dos outros modelos de currículo, 

enfatizando a questão da busca da qualidade para este nível de educação.  

Conforme observado na figura 2, “[...] os aspectos socioemocional e perceptivo-motor 

são apontados como base [...]” (SOUZA, 2012, p. 83). O diferencial deste documento foi que 

sua elaboração contou com a participação dos professores, com isso, eles deixavam de ser 

considerados somente como aplicadores da legislação, sendo vistos como participantes do 

processo de criação de políticas educacionais, recebendo com uma orientação teórica e prática 

para seu trabalho docente. 

 

                                                                 
7 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Projeto de Treinamento para professores de 1.ª série e de 
Educação Infantil. São Paulo: SME, 1980. 
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Fig. 2 – Estrutura do documento A Pré-escola que Queremos: Programa de Educação Infantil: 

 

 
Fonte: SÃO PAULO8, 1985, p. 2 apud SOUZA, 2012, p. 83. 

 
O terceiro documento municipal da década de 1980, descrito por Souza (2012), foi a 

Proposta de Programação para a Educação Infantil, divulgado em 1988, que foi divulgado 

após a transição de gestões administrativas. Antes de sua divulgação, o documento que estava 

sendo utilizado foi recolhido e sua utilização proibida. 

Neste novo documento, a orientação colocava o professor como cumpridor de tarefas e 

a criança como um ser universal, com características fixas, negando sua individualidade. Para 

a organização do trabalho docente foi elaborada uma grade semanal de atividades, conforme 

apresentado no quadro 2, que estava baseado nas provas clínicas piagetianas, o que indicou a 

utilização do mesmo referencial teórico dos documentos anteriores, de Jean Piaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
8 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Departamento de Planejamento e Orientação. A Pré-Escola 
que queremos: Programa de Educação Infantil. São Paulo: SME, 1985. 
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Quadro 2 – Grade semanal na Proposta de Programação para a Educação Infantil 

 
 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

Brincadeira simbólica X   X  

Brincadeira sensório-motora X X  X  

Imitação  X    

Classificação   X   

Seriação X   X  

Quantificação   X  X 

Espaço   X X  

Tempo  X   X 

Imitação de modelo com objeto X  X   

Sequência   X   X 

Fonte: SÃO PAULO9, 1988, p. 18 apud SOUZA, 2012, p. 89. 

 

Nesta década de 1980, os documentos estaduais de orientações curriculares para a EI 

analisados por Siqueira (2007) foram: Diálogos da Pré-escola: Indicativos para uma 

Proposta Curricular
10, de 1984, e Pré-escola hoje: uma proposta pedagógica

11, de 1988. 

No primeiro documento apontado, o autor indicou que a preocupação deixava de ser 

exclusivamente o desenvolvimento cognitivo da criança e passava, também, para o afetivo e 

físico. Não havia divisão da educação em áreas de conhecimento, mas ele orientava os 

educadores em como trabalhar com cada uma delas. A matemática deveria ser trabalhada 

através das atividades lúdicas e seu conhecimento deveria emergir naturalmente no trabalho 

com a criança, sem imposição de atividades prontas. Este, também, seguiu o referencial 

teórico de Jean Piaget. 

O segundo documento estadual de orientações curriculares para o ensino de 

matemática na EI, relatado por Siqueira (2007), divulgado em 1988, foi Pré-escola hoje: uma 

proposta pedagógica
12. Ainda sendo influenciado pelo mesmo referencial teórico de Jean 

Piaget, o documento era composto por três livros: A criança e o processo de cognição, A 

leitura e a escrita na pré-escola e O jogo e os caminhos da descoberta, sendo que esta 

                                                                 
9 SÃO PAULO. Proposta de Programação de Educação Infantil, de 11 de junho de 1988. Diário oficial do 
Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Educação, São Paulo, SP, ano 33, n. 107, 11 jun. 1988. 
Edição Especial.  
10 SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Diálogos 
da Pré-escola: indicativos para uma Proposta Curricular. Coord. Cecília Beatriz Graziano Barreto. São Paulo: 
SME/CENP, 1984. 
11

 SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Pré-escola 
hoje: uma Proposta Pedagógica. São Paulo: SME/CENP, 1988. 
12

 SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Pré-escola 
hoje: uma Proposta Pedagógica. São Paulo: SME/CENP, 1988. 
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terceira publicação orientava o ensino da matemática para a EI. Para o autor, o jogo era 

recomendado como estratégia para o ensino da matemática, proporcionando uma atividade 

rica em estimulação, além de agradável e menos formal para a aprendizagem da criança, 

citando os jogos simbólicos, de construção, de mesa, como alguns dos que poderiam ser 

trabalhados para o desenvolvimento lógico-matemático. 

 

 

Documentos da década de 1990 

 

 

Na esfera municipal, na década de 1990, Souza (2012) analisou as orientações 

curriculares municipais para a EI, através de O Movimento de Reorientação Curricular
13 - 

1990. Este documento foi o resultado de um movimento iniciado pela prefeitura de São Paulo 

com a participação das escolas e seus professores para a elaboração de relatórios que 

apresentassem uma análise do trabalho das instituições de EI e de pensar propostas para sua 

melhoria, tendo o currículo como seu alvo principal. Iniciou-se a partir dele a utilização do 

conceito de Projeto Político Pedagógico (PPP), dando às escolas a liberdade de construção de 

seu próprio projeto, enfatizando sua autonomia e a importância das especificidades do local 

onde ela está inserida.  

A ideia de currículo presente no documento passa da simples programação de 

atividades, para um sentido mais amplo, de currículo como todo o movimento dentro da 

escola, deixando de lado a ideia de educação compensatória e indo em direção a um 

referencial histórico-cultural de sujeito (SOUZA, 2012). A concepção de criança foi  apontada 

como de um ser ativo e social e de escola de EI como espaço de educação e cuidado, dando 

ênfase ao trabalho pedagógico, mas sem escolarizar a criança. O professor também foi 

constituído como sujeito histórico e social, que precisava estar comprometido politicamente 

com uma educação de qualidade. A grande novidade foi uma mudança no referencial teórico 

adotado, passando agora a se apoiar na teoria de L. S. Vigotsty. 

Acompanhando as mudanças político-administrativas, no final dos anos 1990, é 

apresentado um novo documento para a sistematização da proposta curricular municipal, 

denominado Currículos e Programas: Organizadores de área: Educação Infantil, que retoma 

o referencial teórico de Jean Piaget como suporte para sua elaboração. Souza (2012) observa, 

                                                                 
13 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. O Movimento de Reorientação Curricular na Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo: documento 2 EMEI. São Paulo: SME, 1990. 
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no entanto, que a concepção de criança atravessou as duas teorias (de Vigotsky e de Piaget), a 

definindo como criança universal, mas, ao mesmo tempo, como pertencente a um dado 

contexto histórico e cultural.  

O currículo apresentava dez áreas de orientação da ação pedagógica, sendo: Jogo 

Simbólico, Linguagem Oral, Desenho, Linguagem Escrita, Linguagem Computadorizada, 

Linguagem Plástica, Linguagem Musical, Linguagem Corporal, Matemática e Ciências, 

indicando uma visão escolarizante para a EI. A figura 3 demonstra os estádios de 

desenvolvimento enfatizados neste modelo curricular, que remente à teoria piagetiana. 

 
Fig. 3 – Documento Currículos e Programas: Organizadores de área: Educação Infantil 

 

 
 

Fonte: SÃO PAULO14, 1998, p. 5 apud SOUZA, 2012, p. 100. 
 

Quanto aos documentos curriculares estaduais para a EI da década de 1990, Siqueira 

(2007) analisou a Proposta Curricular para a Educação Pré-escolar. O modelo proposto 

seguiu as orientações do anterior (Pré-escola hoje: uma proposta pedagógica - 1988). 

Enfatizou a diferença deste nível de educação dos posteriores, afirmando que a didática não 

deveria ser tão rígida como dos outros níveis de ensino e propôs sugestões de distribuição de 

conteúdos nas áreas de: Língua Portuguesa, Matemática, Integração do meio físico e social, 
                                                                 
14 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Superintendência Municipal de Educação. Diretoria de 
Orientação Técnica. Currículos e Programas: Organizadores de área: Educação Infantil. São Paulo: SME, 
1998. 
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Educação Física e Educação Artística, assemelhando-se, também, ao documento produzido 

em 1977 (Modelo Pedagógico da Educação Pré-escola). Além disto, procurou priorizar os 

processos de planejamento pedagógico, para o alcance dos objetivos propostos e as estratégias 

didáticas. Para o autor, o trabalho com a matemática era realizado a partir de um conjunto de 

três blocos de conteúdos: números; grandezas e medidas; espaço e forma, que envolveriam, 

sobretudo, a utilização dos jogos. O objetivo era desenvolver o pensamento lógico-

matemático, partindo do concreto para o nível de abstração, utilizando como estratégia a 

resolução de problemas. 

 

As análises das políticas para a EI em São Paulo realizadas permitiram enfatizar as 

concepções de EI, de criança e de ensino. É importante acrescentar que as propostas 

curriculares produzidas após a divulgação do RCNEI não foram analisadas, pelo fato de o 

Estado e a Cidade de São Paulo terem aceitado o modelo curricular proposto pelo Governo 

Federal, razão pela qual se decidiu por delimitar a análise desses documentos até a divulgação 

do referido documento nacional. 

A trajetória histórica da EI e dos documentos que discutiram a matemática neste nível 

de educação evidenciaram que a maioria dos documentos produzidos pelos governos: 

municipal e estadual de São Paulo, tinha a atenção voltada para a compreensão de EI como 

nível preparatório que vai marcar toda a visão deste nível de educação nos anos posteriores. E 

vão indicar que todas estas diretrizes convergiram no documento nacional. Esta convergência 

foi observada até na sua bibliografia. Tal constatação define e legitima nesta pesquisa o 

RCNEI como instrumento síntese para análise do contexto das políticas. 
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Capítulo 2 

 

A ABORDAGEM DO CICLO DE POLÍTICAS 

 

 

Neste capítulo, abordou-se o fundamento teórico-metodológico que orientou a escolha 

do método de levantamento de informações para responder ao questionamento que deu 

origem a esta pesquisa.  

A construção do caminho de análise do documento e do discurso do professor baseou-

se nas diretrizes metodológicas da teoria-analítica cunhada por Stephen Ball e Richard Bowe, 

denominada Abordagem do Ciclo de Políticas (ACP). A ACP permitiu a compreensão mais 

dinâmica das políticas, isto é, de como uma política educacional é pensada e construída. Além 

disso, possibilitou perceber que seu processo não se encerra com a escrita do texto, mas que é 

cheio de idas e vindas. Portanto, mais do que uma teoria, ela se apresenta como um método 

que permite entender a política e não um roteiro para a construção de uma política. Para Ball, 

o “[...] ciclo de políticas não tem a intenção de ser uma descrição das políticas, é uma maneira 

de pensar as políticas e saber como são ‘feitas’ [...]” (MAINARDES, 2009, p.305, grifos do 

autor).  

Essa abordagem de pesquisa foi desenvolvida em 1992, enquanto o autor realizava 

estudos sobre as políticas públicas educacionais da Inglaterra. A necessidade de criar um 

método que possibilitasse a análise de todos os contextos surgiu ao perceber que as teorias de 

análise que existiam possibilitavam uma visão estanque da política, sendo possível a 

observação de somente um ângulo: ou do Estado ou do ambiente escolar, ou seja, ou do 

macro ou do micro contexto. Ao abordar esta teoria-metodológica, o autor justifica seu uso ao 

ressaltar que o mundo das políticas é complexo e não linear (BALL, 2009). 

Neste sentido, a análise proposta envolve a rejeição a uma leitura linear e imóvel, seja 

dos documentos, ações ou medidas de uma política, mas, ao contrário, requer a observação 

em seus diferentes contextos. Isto significa dizer que um texto político não apresenta somente 

um contexto, o contexto da produção de texto, mas ele envolve outros contextos tão 

importantes quanto este primeiro. Portanto, além do contexto da produção de texto, o autor 

denominou outros quatro, que são: contexto de influência, contexto da prática, contexto dos 
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resultados/efeitos e contexto da estratégia política (os dois últimos contextos foram 

acrescentados depois da formulação dos três primeiros, em 1994 (MAINARDES, 2006)).  

A figura 4 apresenta a proposta inicial de estudo através da ACP, em que se descreve o 

entrelaçamento dos três contextos, para mostrar a complexidade e a diversidade dos processos 

que atuam em cada contexto. 

 
Fig. 4 – O entrelaçamento dos contextos da Abordagem do Ciclo de Políticas: 

 

 
Fonte: REZENDE; BAPTISTA, 2011, p. 176. 

 

Além disso, este método possibilita pensar uma política não como um documento 

prescritivo, mas textos15 carregados de inúmeras discussões e negociações. E este percurso 

pode conduzir para a escrita de um texto instável e, geralmente, contraditório. É importante 

observar, ainda, que, mesmo depois de concluído o texto político, os três contextos continuam 

se modificando. E este movimento acontece nos espaços macro e micro, e todos com poder de 

transformação da política. Neste contexto, não são documentos prontos e acabados, mas que 

sofrem transformações, mesmo depois de sua implantação, podendo necessitar de elaboração 

de orientações, subsídios, diretrizes, etc.  

É por isso que entender o processo de produção de uma política educacional é um 

movimento complexo e demanda muita pesquisa, porque ela está sempre em movimento e em 

transformação e, para Ball (2009), ela não pode ser entendida simplesmente como algo que é 

implementado, de forma vertical. Para compreender como se dá seu processo de construção e 

implantação, é preciso analisar como ela foi pensada, quais conflitos e concessões possíveis o 

texto apresenta e como foi interpretada na prática cotidiana das escolas. 

Então, compreender a circulação da política nos espaços escolares é uma questão que 

requer que seja avaliado como ela foi produzida, quais foram os grupos que a influenciaram, 

quais ficaram de fora, como ela foi interpretada pelos atores escolares, quais conflitos e 

                                                                 
15 Para Mainardes (2006) textos não se referem apenas a documentos escritos, envolvem todo tipo de registro de 
comunicação feito em torno das políticas educacionais, que podem ser “[...] textos legais oficiais e textos 
políticos, pronunciamentos oficiais, vídeos etc.” (p. 52). 
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resistências ela encontrou em sua implantação e como foram colocadas em ação. Para isto, é 

preciso entender como cada contexto se move. Isto permite compreender algumas das razões 

por que o texto político não chega a ser executado nos meios escolares. 

A fim de citar de forma didática cada contexto descrito por Ball (2009) iniciou-se pelo 

contexto de influência, que é o espaço da elaboração da política, seguido pelo contexto de 

produção de texto e, finalizando, o contexto da prática, embora o autor admita não ser 

possível saber qual o contexto deve ser o primeiro a ser analisado por eles estarem 

entrelaçados. 

Então, para pensar no contexto de influência, é preciso lembrar que antes da 

elaboração de uma política, é imprescindível que exista uma questão que precisa ser discutida. 

Neste espaço de discussão, são travadas as lutas para manter no texto as concepções, 

posicionamentos, ideias e ideologias de cada grupo. Esse embate é travado não só entre os 

partidos políticos, mas, também, entre estes, os grupos de acadêmicos e os movimentos 

sociais. Este contexto envolve mais do que os espaços nacionais, ele está impregnado das 

influências internacionais, que não podem ser descartadas em um mundo globalizado. Para 

Mainardes (2006) é “[...] neste contexto que grupos de interesse disputam para influenciar a 

definição das finalidades sociais da educação [...] e também é neste contexto que os conceitos 

adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a política” (2006, p.51). Algumas 

vozes são ouvidas e faram parte do discurso que servirá de base para a elaboração do texto da 

política, mas nem todas as vozes estarão presentes no documento. Por isso, Lopes (2006) 

afirma que os “[...] textos legais e normativos passam então a serem vistos como definições de 

determinados grupos [...]” (p. 39). 

O outro contexto apontado por Ball e Bowe, denominado de contexto de produção do 

texto, retrata estes conflitos, pois para garantir que a política seja construída, é necessário 

permitir algumas concessões possíveis, que podem se traduzir em um texto nem sempre 

coerente, sendo algumas vezes, até, contraditório. Embora concluída sua elaboração, o texto 

acabado não representa o fim da discussão acerca da política e ele não pode ser lido sem a 

contextualização histórica de sua produção. Sua leitura requer a análise do tempo e do local 

onde ele foi produzido (MAINARDES, 2006). 

Chega-se ao contexto da prática, que é onde a política é colocada em ação, exigindo 

que os atores a interpretem, num processo de criar, recriar e atuar sobre ela, o que, para Ball 

(2009), pode ser resumido na constatação de que políticas são textos escritos que precisam se 

transformar em ação, em prática. Este processo de interpretação envolve a adaptação de um 
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texto escrito para uma escola imaginária, para uma tradução e reorganização para uma escola 

real (Op. cit..). 

Isto porque as disputas políticas nem sempre produzem discussões que estão atreladas 

a realidade das vivências nos espaços para os quais elas são produzidas, como afirma Ball 

 
[...] políticas são escritas para uma escola imaginária, a melhor de todas as 
escolas, que só existe na mente do definidor de políticas (policy-maker), 
construída para estudantes imaginários e professores infalíveis, cheios de 
recursos, providos de uma energia inesgotável e de uma disponibilidade sem 
fim (BALL, 2009, s/p.). 
 

É neste sentido que o autor afirma que é de se esperar que a política, na prática, vá ser 

muito diferente da política no texto, quanto a isto, Rodrigues (2003) afirma que “A 

organização de uma proposta política é crivada por contradições: o momento que os 

professores percebem as ações é diferente de quanto elas são elaboradas” (p. 108). E, ainda, é 

importante acrescentar que esta interpretação não é isolada, pois ela tem que acontecer ao 

mesmo tempo em que outras políticas estão atuando no interior da escola, pois a nova política 

chega criando conflitos com as já existentes. É um conflito de concepções que vai acontecer 

de diferentes formas em cada um dos micros espaços. Cada escola é este micro espaço, onde 

as resistências, adaptações, empréstimos e concessões vão acontecer de maneiras particulares. 

E é na leitura de cada ambiente escolar que se pode observar o alcance da política. Por isso, o 

autor enfatiza o papel do professor, mostrando o poder que este tem de questionar e modificar 

o texto produzido. 

Como pode ser observado, analisar o impacto de uma política educacional, requer 

mais do que estudar quem a escreveu ou quem a recebeu, ou seja, o espaço macro e o espaço 

micro. A ACP mostra que a análise de uma política só pode ser feita, se forem estudados 

todos os seus contextos. Portanto, pesquisas que se preocupam com o poder de imposição do 

Estado, ou outras que só se ocupam em como esta política foi interpretada na prática, são 

importantes, mas estão privilegiando somente um dos contextos e se esquecem de que a 

política está sempre em movimento, em todas as direções. 

Utilizou-se, neste estudo, como objeto de pesquisa o RCNEI e as escolas municipais 

de EI. Para isto, optou-se por analisá-los a partir dos três contextos inicialmente elaborados 

por Ball e Bowe. Para a análise do contexto de influência foram estudados documentos do 

MEC e de acadêmicos que pesquisaram o caminho percorrido até a conclusão desta proposta. 

É importante acrescentar que para análise deste contexto, faz-se necessário o estudo dos 
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grupos de influência (nacionais e internacionais) e das comunidades epistêmicas16, em um 

determinado contexto histórico. Ressalta-se que no presente trabalho buscou-se apenas 

“rastros” destes grupos e comunidades, presentes na bibliografia do documento, sem, no 

entanto, se deter nas características ou elementos de cada um. Isto porque seria necessário 

despender muito tempo para a pesquisa e por não ser o foco desta pesquisa, que procurou 

analisar mais detalhadamente o documento, através da análise do contexto de produção do 

texto. E a prática das escolas de EI, que interpretam e transformam o texto da política em 

ação, a partir da análise do contexto da prática. 

O RCNEI é um texto orientador, cujo “[...] caráter não mandatório reforça a função de 

assessoria e apoio exercida pelo MEC, no âmbito de uma política nacional de educação, que 

visa à melhoria e à qualidade [...]” (BRASIL, 1999, p.1), mas sua construção não foi 

diferente. Muitos foram os grupos que influenciaram e que lutaram para manter ou modificar 

sua estrutura. Conflitos aparecem nem sempre harmonizados para justificar a melhor escolha 

do texto do RCNEI. Para analisar este documento e compreender como tem contribuído com a 

prática de ensino do professor, a ACP apresenta um caminho possível. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 “A expressão ‘comunidade epistêmica’ designa uma rede de especialistas em áreas específicas do 
conhecimento, que, dotados de autoridade, compartilham não somente noções de validade e um padrão de 
raciocínio e de práticas discursivas, como também o compromisso com a produção e aplicação do conhecimento, 
os termos de um projeto político dirigido a problemas específicos e fundado nesses entendimentos comuns” 
(HAAS, 1992a, p. 3 apud MINIUCI, 2011, p.56). 
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Cap. 3  

 

MÉTODO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar quais as diretrizes presentes no RCNEI 

referente ao ensino de matemática que persistira como orientações da prática docente do 

professor de EI. Portanto, para observar como o documento é utilizado na prática escolar, as 

diretrizes que orientaram a escolha do método de coleta de informações foram as utilizadas na 

teoria-metodológica da Abordagem do Ciclo de Políticas, de Ball e Bowe. Estes autores 

pressupõem que a melhor forma de entender uma política educacional é através da análise dos 

seus contextos. No caso desta pesquisa, foram utilizados os dois contextos iniciais: de 

produção de texto e da prática.  

Para a coleta de informações e posterior transformação de dados, esta abordagem 

possibilita uma diversidade de procedimentos metodológicos. Segundo Mainardes (2006), 

estes podem ser: a análise documental dos textos políticos, a entrevista com os autores destes 

textos, a entrevista com os profissionais que receberam esta política, a pesquisa etnográfica, a 

pesquisa participante, a pesquisa bibliográfica, etc.  

Neste trabalho, optou-se por duas formas de coleta de informações: a análise 

documental e qualitativa do RCNEI e a entrevista. 

Para a primeira etapa, buscando dados para a análise do contexto de produção de 

texto. Para isto, buscou-se informação através análise documental do RCNEI, na leitura e 

análise descritiva do primeiro livro (Introdução), a fim de compreender a organização do 

documento em termos de revelar os tópicos considerados mais relevantes, as prioridades, as 

ênfases e as políticas presentes nas orientações curriculares. E na análise qualitativa, 

utilizando-se o texto relativo ao eixo de trabalho de matemática, presente no terceiro livro 

(Conhecimento de Mundo), o qual foi processado no programa computacional ALCESTE, a 

fim de identificar os fundamentos e a organização que subsidia o documento, especificamente 

nesta área de conhecimento.  

Neste momento, foram utilizadas pesquisas acadêmicas e textos públicos que 

conduziram o processo de discussão antes da elaboração do texto do documento para a análise 

do contexto de influência, sem, contudo, se deter nas características de cada grupo, o que 
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exigiria uma análise mais detalhada de cada um deles e das comunidades epistêmicas, ao 

invés disso, buscou-se uma aproximação, na intenção de encontrar “rastros” e elementos 

destes grupos que pudessem ajudar na análise do documento. 

Na segunda etapa, para a compreensão do contexto da prática, o estudo voltou-se para 

o discurso dos atores educacionais sobre o RCNEI e o ensino da matemática, para a 

compreensão de como este documento vem sendo interpretado e utilizado no espaço micro, 

longe daqueles que formularam a sua redação. Esta decisão se deve ao fato de que, segundo 

Ball,  

[...] a pessoa que põe em prática as políticas tem que converter/transformar 
essas duas modalidades, entre a modalidade da palavra escrita e a da ação, e 
isto é algo difícil e desafiador de se fazer (MAINARDES; MARCONDES, 
2009, p. 305). 
 

Nesta etapa, o que importava era descobrir como o documento foi recebido e utilizado, 

quais as resistências foram criadas, quais as concessões foram permitidas e quais as 

transformações foram praticadas. E se, depois de tanto tempo da divulgação do RCNEI, ele se 

constituiu em um instrumento de orientação no planejamento escolar. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA – CONTEXTO DA PRÁTICA 

 

 

Participantes 

 

 

Duas questões pesaram no momento de escolha dos participantes:  

1) como utilizar os procedimentos metodológicos para entender como a escola recebeu e vem 

utilizando o documento?  

2) qual profissional procurar para que essas informações pudessem ser coletadas?  

Pensando nisso, optou-se pela entrevista a coordenadores pedagógicos (CP) e a 

professores de EI, das EMEI da cidade de São Paulo. A escolha de acrescentar o coordenador 

pedagógico nesta pesquisa se justificou porque o planejamento pedagógico é por ele 

coordenado. E, ainda, por ser este que observa a dificuldade do professor em colocar em 

prática a política que envolve a execução do trabalho na escola. Isto significa dizer que o CP 

observa de perto as resistências e embates do professor quanto às políticas educacionais e é o 
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que tenta patrocinar a compreensão, interpretação, adaptação e concessões para que o 

documento seja transformado em ação no espaço escolar.  

Para ter uma coleta que propiciasse resultados de espaços diversos, foram escolhidas 

três escolas (uma central e duas periféricas). Estas Escolas Municipais de EI estão ligadas à 

Diretoria de Ensino Jaçanã/Tremembé (DRE J/T), do município de São Paulo. Nessas escolas, 

foram entrevistados três coordenadores pedagógicos e nove professores, totalizando doze 

entrevistas.  

O critério utilizado para a escolha desses profissionais foi amostragem não 

probabilística, por conveniência (acessibilidade da pesquisadora e disponibilidade da escola 

em participar da pesquisa). 

 

 

Local e horário 

 

 

O ambiente da própria escola foi utilizado como local para a realização das entrevistas. 

Para isto, foi necessário pedir permissão para as diretoras. O horário foi combinado em 

comum acordo entre a escola e a pesquisadora, quando em conversa inicial para explicação da 

entrevista. Como as escolas funcionam em três turnos, considerou-se importante poder ouvir 

um professor pertencente a cada um deles. Portanto, as entrevistas foram realizadas em três 

horários diferentes em cada escola. 

A única exigência feita pela pesquisadora era de que as entrevistas ocorressem em um 

espaço livre de circulação de pessoas, para não causar constrangimentos ou falta de liberdade 

ao entrevistado e que, ainda, fosse isento de ruídos para não comprometer a gravação sonora 

da entrevista, o que poderia dificultar sua posterior transcrição. 

 

 

Procedimentos e material utilizados 

 

 

O primeiro passo, antes da coleta de informações, foi o contato com as escolas para 

verificar o interesse delas em participar desta pesquisa. Incialmente, o estudo foi apresentado 

à direção da escola, para a qual foi pedido, após seu aceite, que assinasse o Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Para a gravação das entrevistas foi utilizado um gravador de voz. Para garantir a 

autorização de participação dos profissionais e da escola, os instrumentos foram 

cuidadosamente elaborados, a fim de cumprir as exigências pedidas pelo Conselho de Ética 

em Pesquisa, sendo estes TCLE, em duas versões, uma para a direção da escola e outro para o 

entrevistado (Apêndice I e II respectivamente). E, ainda, foi utilizado um questionário para 

análise de perfil dos participantes (Apêndice IIII). 

No momento de contato direto e individual com os entrevistados, a pesquisadora 

explicou o objetivo do trabalho e leu o TCLE, pedindo que o participante o assinasse. Em 

seguida, apresentou-lhe o questionário de perfil para seu preenchimento. Depois de todas as 

dúvidas esclarecidas é deu-se início a gravação da entrevista. 

Para que fosse possível analisar a importância do RCNEI na prática do professor, 

utilizou-se a técnica de entrevista semi-diretiva, que, para Hoffmann e Oliveira (2009) 

 
[...] pressupõe que o informante é competente para exprimir com clareza sua 
experiência, é uma maneira de receber informações do entrevistado da 
maneira que ele desejar manifestar em seus atos o significado que têm no 
contexto em que eles se realizam [...] (HOFFMANN; OLIVEIRA, 2009, p. 
924). 
 

Esta técnica possibilita que o entrevistado possa se expressar, sem que tenha que ser 

dirigido, o que pode ajudar o pesquisador a observar o grau de frequência com que o assunto-

alvo aparece livremente no discurso do participante. Além disso, por trazer mais naturalidade, 

possibilita, também, o aparecimento de contradições em sua fala. 

Mas, como o objetivo era compreender se as diretrizes do documento estão presentes 

na prática do professor, em uma segunda etapa, foi necessário que a pesquisadora incluísse 

algumas questões diretas. Para isto, a entrevista foi dividida em dois momentos: no primeiro, 

pediu-se que o participante falasse livremente sobre o assunto: 

 

• Como a escola organiza sua proposta pedagógica e como utiliza os documentos 

oficiais neste trabalho para a execução de atendimento de qualidade? 

 

Em seguida, foram dirigidas perguntas objetivas a fim de obter, esclarecer e/ou 

recuperar alguns pontos que não ficaram claros. Estas perguntas versavam sobre o uso do 

RCNEI e o ensino de matemática e foram assim dirigidas: 
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• Vamos falar sobre um documento oficial: você utiliza o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil no seu planejamento?  

 

• Como você elabora seu planejamento (conteúdos, objetivos e estratégias) para o 

ensino da matemática? 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA A OBTENÇÃO DE DADOS 

 

 

Para organização dos dados, tanto do RCNEI (na análise qualitativa do trecho 

referente ao eixo de trabalho de matemática) quanto dos corpus das entrevistas foi utilizado o 

software francês ALCESTE. No entanto, a análise da primeira etapa – análise do contexto da 

produção de texto – envolveu, ainda, uma análise documental descritiva do livro 1, intitulado 

Introdução.  

A seguir, fez-se um breve relato do programa computacional utilizado, explicando 

cada etapa de execução para a obtenção de dados neste trabalho. 

 

 

ALCESTE  

 

 

O programa computacional de processamento ALCESTE (Analyse Lexicale par 

Context d’um Ensemble de Segments de Texte ou Análise do contexto lexical por um conjunto 

de segmentos de texto), desenvolvido pelo francês Max Reinert, em 1998, é um software de 

análise de dados de texto muito utilizado em pesquisas das áreas de ciências sociais e 

humanas. Ele tem como finalidade a contagem estatística de coocorrência de palavras no 

texto.  E pode ser aplicado tanto a banco de dados textuais, como a entrevistas ou artigos de 

jornal ou revista (NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). Este programa divide o conteúdo do 

discurso em classes hierárquicas de sentido, possibilitando a criação de categorias de sentido 

para análise e discussão.  

Antes do processamento no programa, é preciso criar um banco de dados com o texto 

que será utilizado. Isto requer alguma preparação. Portanto, o material textual precisa ser 

padronizado com fonte Courier, tamanho 10, espaço simples entre linhas, sem parágrafos, 
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sem marcadores, texto justificado, sendo que cada linha não pode conter mais do que 70 

caracteres.  

Além disso, o texto não pode conter palavras inteiras escritas em caixa alta e devem 

ser excluídos os acentos, mas mantida a pontuação que delimita o fechamento de um assunto, 

excluídos hifens (que devem ser substituídos por underline), parênteses, asteriscos, aspas, 

cifrão ou sinal de porcentagem.  

E, também, algumas alterações são necessárias para que o resultado não seja 

comprometido: palavras que, embora separadas, representam uma expressão, como sala de 

aula, precisam ser aproximadas, ficando: sala_de_aula. Ou, ainda, se o resultado buscado é 

compreender, por exemplo, se alguém acha alguma coisa ou se alguém não acha alguma 

coisa, quando for feita a transcrição é preciso que o não esteja unido ao verbo, então, a 

transcrição deve ser feita desta forma: eu não_acho que a EI é preparatória. Isto porque, 

como a finalidade do ALCESTE é contagem de palavras, se a palavra acho estiver separada 

do não, ela irá ser contada de uma única forma, o que, com certeza, compromete o resultado. 

No caso de entrevistas, como o material textual se composto pelo discurso mais de 

uma participante, a diferenciação destas pessoas se dá pela linha de comando, chamada de 

linha estrelada. Nesta linha, são escolhidas as variáveis que serão importantes para a análise 

do corpus. Isto irá depender do número de informações relevantes que foram coletadas como, 

por exemplo, sexo, idade, profissão, etc. Cada entrevistado deve ter uma linha estrelada que o 

identifica. Suponha que um dos professores entrevistados seja o segundo de cem 

entrevistados, que ele seja do sexo masculino e que tenha 35 anos. De acordo com a tabela 

pré-estabelecida pelo pesquisador de códigos para idade e sexo, ele seria o sexo 1 e sua faixa 

etária seria a terceira de uma escala de dez. Então, sua linha estrelada seria assim escrita, 

acrescentando alguns caracteres obrigatórios, como os asteriscos e underlines: 

 

****(1 espaço em branco) *pro_002(1 espaço em branco) *sex_1(1 espaço em branco) *fxe_0317 

 
Ou, sem as informações didáticas: 

 

**** *pro_002 *sex_1 *fxe_03 
 

Não existe um limite para o número de variáveis, mas é bom que não seja em grande 

número, pois dificultará a leitura dos dados e o cruzamento de informações. Além disso, sua 

                                                                 
17 Pro: professor; sex: sexo; fxe: faixa etária. Esta forma de abreviatura não segue um padrão. O importante é que 
o pesquisador tenha claro o significado adotado na sua pesquisa. 



45 

 

correta escolha possibilita a obtenção de dados que ajudarão na análise, pois as respostas 

poderão apresentar, por exemplo, qual foi o grupo mais significativo no resultado de 

determinada categoria. 

É importante ressaltar que, como afirmam Nascimento e Menandro (2006), este 

programa não faz a análise do contexto em que as palavras estão incluídas, mas estas 

possibilitam leituras, devido à força que apresentam no discurso. Estas palavras recebem uma 

valoração pelo seu grau de importância no texto processado (que pode ser observado pelo 

valor – khi²). Após a seleção de palavras, o programa divide o corpus classes. O próximo 

passo é separar trechos do texto que são denominados unidades de contexto elementar (u.c.e.), 

que servem como referência para confirmar o sentido do discurso.  

Para melhor compreensão do programa, são apresentados modelos de resultado do 

processamento do ALCESTE18. Após seu processamento, o programa emite o relatório, ou 

rapport, no qual são apresentados os resultados de todas as etapas, além disso, ele apresenta o 

resultado de cada classe, nele estão incluídas as palavras selecionadas, seu chi², a quantidade 

de vezes que ela aparece e sua frequência em porcentagem.  

O khi² (chi² ou ainda χ²) representa a força de sentido da palavra no discurso. Ele 

direciona a leitura para a análise dos resultados. Moro (2011) informa que o relatório 

recomenda a escolha de chi² superior a 2,00 para a seleção de corte das palavras, mas esta 

escolha pode ser feita pelo pesquisador de diferentes formas para cada classe, buscando a 

compreensão da palavra no discurso. É importante observar, também, qual sua representação 

nas u.c.e., selecionadas pelo programa.  Três etapas devem se seguir para a escolha de qual 

palavra representará a classe:  

• O valor do seu khi²; 

• Sua frequência no texto (que é notada pela porcentagem apresentada pelo 

programa); 

• Sua representatividade na u.c.e. 

Na figura 5 foi apresentado um trecho do rapport que aponta a seleção de palavras de 
uma classe: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
18 Os modelos utilizados para exemplificar o ALCESTE foram retirados dos resultados obtidos pelo 
processamento do RCNEI. 
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Fig. 5 – Exemplo da seleção de palavras pelo ALCESTE: 
 

 

 

 

Além disso, é apresentada a distribuição do corpus em cada classe, mostrando o peso 

desta com relação ao texto processado e a porcentagem de aproveitamento do texto inicial e 

do texto descartado. E esta porcentagem precisa de um limite plausível para que a análise seja 

considerada como aceitável. Como afirma De Alba (2004) “A regra é que quanto maior a 

porcentagem de texto analisado, melhor será a análise. [...] [contudo] Reinert não define, mas 

deixa ao critério do usuário” (DE ALBA, 2004, p.1.7). Através da figura 6, é possível 

observar a classificação das classes e seus tamanhos e na figura 7, no Dendrograma 

apresentado, qual a integração de cada uma com as outras, além das palavras com seus chi². 
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Fig. 6 – Exemplo de estatística de aproveitamento do material processado: 
 

 

 
Fig. 7 – Exemplo do Dendrograma das classes: 
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Este relatório apresenta, ainda, as u.c.e. que compõem cada classe, para confirmação 

de sentido das palavras selecionadas. 

Entretanto, reitera-se, é importante lembrar que o resultado do programa não 

representa um fim em si mesmo, ele dá pistas que encaminham a análise dos dados. Como 

ressalta Kalampalikis (2003), citado por NASCIMENTO e MENANDRO (2006):  

 
[...] em seu aspecto operacional, o objetivo do Alceste não é o cálculo do 
sentido, mas a organização tópica de um discurso ao colocar em evidência os 
‘mundos lexicais’. No Alceste, o vocabulário de um enunciado constitui um 
traço, uma referência, um ‘funcionamento’, enfim, uma intenção de sentido 
do sujeito-enunciador (KALAMPALIKIS, 2003, p.151 apud 
NASCIMENTO; MENANDRO, 2006, p.74)19. 
 

E, ainda, o pesquisador deve ter em mente que, por trabalhar com classificação de 

palavras e não possuir um dicionário de sinônimos, o ALCESTE pode conduzi-lo por um 

caminho que não retrata o contexto original do texto, porque, ao trabalhar com a coocorrência 

de palavras, o programa pode não classificar algumas delas por aparecerem menos vezes no 

texto, que, por não considerar seu sinônimo, deixam de ser representativas do discurso. 

Neste sentido, os resultados produzidos pelo programa devem ser avaliados através da 

observação das palavras, que apresentam força de sentido no corpus, com o contexto presente 

no discurso do texto utilizado. 

Embora apresente algumas limitações, o programa oferecer a possibilidade de 

visualizar possíveis categorias de sentido que, talvez, não ficassem tão explícitas na Análise 

de Conteúdo. Além disso, o software ajuda na leitura e análise do material, quando este 

apresenta quantidade demasiada de texto, além de ser um procedimento rápido, durando 

apenas alguns minutos. 

Além disso, como afirmam Nascimento e Menandro (2006), o ALCESTE 

 
Como identifica relações de elementos, segundo um critério estatístico, 
resulta de sua aplicação uma classificação objetiva baseada nas co-
ocorrência [sic], com o que diminui a probabilidade do pesquisador 
encontrar “coincidentemente” as relações que já havia suposto existirem no 
material analisado [....] [e] Na apresentação dos resultados, incorpora opções 
gráficas e figuras que possibilitam selecionar os mais adequados às 
características do trabalho no qual é utilizado (NASCIMENTO; 
MENANDRO, 2006, p. 85, grifos do autor). 
 

                                                                 
19 KALAMPALIKIS, N. L’apport de la méthode Alceste dans l’analyse des représentations sociales. In: ABRIC, 
J. C. (Org.). Méthodes d’étude des representations sociales. Paris: Érès, 2003, p. 147-163. 
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Contudo, os autores lembram que o banco de dados deve ser muito bem preparado 

para que os resultados sejam mais confiáveis e que o pesquisador deve ter familiaridade com 

o corpus utilizado (Op. cit..). 
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Capítulo 4 

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE TEXTO – ANÁLISE DO RCNEI 

 

 

Este capítulo traz os dados coletados através das análises: 

 

a) Documental do primeiro livro do RCNEI, intitulado Introdução – do qual se 

apresentou uma análise descritiva, a escolha se deve ao fato dele apresentar a 

organização e as diretrizes que acompanharam os outros dois livros e que serviu como 

guia orientador para a análise dos dados encontrados. 

 

b) Qualitativa do texto relativo ao eixo de trabalho de matemática, presente no livro 3 e 

que foi processado pelo software ALCESTE. 

 

E que foram analisados com o apoio da teoria-metodológica de Ball e Bowe, que 

afirmam que para entender uma política educacional, é preciso analisar os seus contextos, pois 

eles se inter-relacionam. Além disso, “[...] política é discurso e texto, que sofrem influências 

para que se controle e direcione seu sentido e significado. E são múltiplos os sentido e 

significados em disputa” (BALL, 1994, p. 38). 

 

 

PROCESSOS POLÍTICOS NA DISCUSSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO 

DOCUMENTO 

 

 

O processo de produção de um texto político inicia-se muito antes de sua escrita 

propriamente dita. Quando se pensa na sua formulação, já aconteceram muitos embates, 

debates e os processos de colaboração, de negociação e de concessão já foram travados no 

contexto da influência. Isto porque, segundo Ball (2009), antes da elaboração de uma política, 

é preciso que haja um problema que precisa ser discutido ou encaminhado e, para que isto 

aconteça, é preciso que se ouçam todas as vozes que têm desejo de contribuir para a solução 
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deste. Além disso, de acordo com Mainardes (2006), para que o texto político que seja 

implantado, precisa de aprovação e, ainda, precisa traduzir o interesse público mais geral. 

Diante destas colocações, ressalta-se que toda política tem uma história que a precede 

e a sucede e, para analisá-la, se faz necessário entender esse caminho. Como entender o como 

e o porquê de sua elaboração, sem compreender quem foi influente no seu discurso e, até 

mesmo, quem foi excluído nele. Neste item, se apontou os acontecimentos anteriores à 

publicação do RCNEI, para que se possa compreender o espaço político em que sua 

construção foi gerada. 

No Brasil, o interesse em debater uma política pública curricular para a EI teve início 

com os encaminhamentos sobre a universalização do ensino. As discussões a respeito de um 

currículo e diretriz nacionais ganhoram força quando, na 

 
[...] reunião de Jomtiem, Tailândia, organizada pela UNESCO em 1990, os 
países participantes, entre os quais o Brasil, assumiram compromissos em 
relação a diversas metas educacionais, como a universalização do Ensino 
Fundamental (CAMPOS, M., 1998, p.35). 
 

A partir deste momento, iniciaram os estudos e a elaboração do material para a 

formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Ensinos Fundamental e Médio que, em 

1997, deu origem ao conjunto de livros conhecidos como Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

Ao mesmo tempo, o MEC iniciou, em 1994, um amplo processo de discussão sobre a 

EI no país, com a coordenação-geral de Ângela Maria Rabelo Ferreira Barreto. O MEC tinha 

a intenção de abrir espaço para a discussão e produção de material, a fim de se alcançar uma 

Política de Infância Nacional que conduzisse para um melhor atendimento, sendo observadas 

as especificidades desta faixa etária.  

Para Palhares e Martins (2005), este foi um período de muita produção e 

aprendizagem sobre a EI no Brasil. De acordo com os autores, este espaço foi compartilhado 

por todos aqueles que estavam comprometidos com este nível de educação no país, tanto os 

acadêmicos, como os movimentos populares, as instituições filantrópicas, enfim, todas as 

pessoas que lutavam pelo cumprimento dos direitos constitucionais da criança e por políticas 

que apontassem para um atendimento mais digno em todo o território nacional.  O objetivo 

inicial do MEC se realizava, pois a produção de documentos, seminários, debates, que 

contribuíram para um amadurecimento do trabalho que já vinha sendo realizado na Educação 

Infantil brasileira, ajudou a refletir melhor o que era possível fazer para buscar sua melhoria.  

Dentre os objetivos do MEC, estava o que propunha  
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[...] identificar as propostas existentes e elaborar uma metodologia de análise 
de propostas, que subsidiasse estados e municípios a empreenderem suas 
próprias análises de concepção das propostas e da sua implementação 
(KRAMER, 1999, p.5). 
 

Esses espaços de debate ganharam força com a promulgação da LDB 9394/96, que 

vinha confirmar o que já havia sido considerado na Constituição Federal de 1988, ao apontar 

que os estabelecimentos de atendimento à criança pequena deveriam garantir o 

desenvolvimento integral da criança, numa dimensão tríplice: o educar, o brincar e o cuidar. 

E, ainda, a lei instituía que as creches deveriam fazer para do Sistema de Ensino, unindo-as às 

escolas de EI dos municípios.  

No entanto, o processo de discussão iniciado pelo próprio MEC, que vinha sendo 

elogiado tanto pela academia quanto pelos movimentos sociais, e que estava apresentando 

grandes resultados, foi interrompido e a equipe foi desfeita. Para Kramer (1999), isto ocorreu 

pelo fato de, neste grupo de estudo, 

 
[...] o enfoque teórico-metodológico sobre currículo ou proposta curricular, a 
visão sobre política pública e o papel do Ministério [...] situava-se na direção 
oposta à do próprio MEC, comprometido com a definição de parâmetros 
curriculares para todos os níveis de ensino da educação básica (Op. cit..). 
 

A nova equipe que se seguiu a esta primeira iniciou a elaboração de um documento 

sem a participação da sociedade civil e, assim, em 1998, concluiu a redação da primeira 

versão do que foi intitulado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI). 

Na tentativa de imprimir ao documento a ideia de amplo debate nacional e garantir a 

sua aceitação, logo após a conclusão do texto, em 1998, o MEC o enviou a 700 profissionais, 

que estavam de alguma forma, ligados à EI, para os quais pediu que emitissem o seu parecer 

acerca do mesmo, num espaço curto de menos de um mês. Deste total, somente 230 pareceres 

foram encaminhados para o MEC, os quais apontaram para o avanço na iniciativa de se 

elaborar diretrizes curriculares para EI, mas também, apresentaram críticas ao texto, que 

precisaria de alguns ajustes (CERISARA, 2005). 

Também a ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), 

encomendou para alguns acadêmicos, os quais eram alguns dos pareceristas do MEC, textos 

sobre o RCNEI e, ao final, elaborou um parecer único que foi encaminhado ao MEC. Neste 

parecer, foram levantadas questões que precisavam ser revistadas antes da divulgação do 

documento, entre elas, às relacionadas à forma e a estrutura geral do documento. O texto 
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trazia sugestões quanto aos: aspectos formais, aspectos relativos aos “conteúdos” e os 

aspectos estruturantes da proposta. Conforme apontado a seguir: 

• Aspectos formais  

 
Nossa sugestão é que seja feita uma cuidadosa revisão do texto por pessoas 
que dominem também seu conteúdo, pois uma revisão gramatical por si só 
não dará conta dos diversos problemas encontrados por todos aqueles que 
leram cuidadosamente o documento (ANPED, 1998, p.91). 
 

• Aspectos relativos aos itens de “conteúdo”:  

 
[...] a abordagem geral adotada, a qual reproduz a estrutura de ensino vigente 
nas etapas posteriores da educação básica, representam um retrocesso em 
relação ao que já se acumulou de experiência e conhecimento sobre o 
desenvolvimento das múltiplas linguagens da criança (Id., Ibid., p. 96). 
 

• Aspectos estruturantes da proposta: 

- Organização por faixas etárias: 

 
[...] a divisão adotada para as faixas etárias é pouco clara: 0 a 3 anos e 3 a 6 
anos. Embora essa imprecisão possa parecer um problema menor, [...] seria 
importante justificar melhor a forma como se concebe essa passagem entre 
as duas sub-faixas etárias (Id., Ibid., p. 92). 
 

- Concepção de desenvolvimento infantil: “[...] primeira questão diz respeito ao 
evidente viés psicologizante que transparece no texto” (Id., Ibid., p. 93.). 

 
- Concepção de currículo:  

 
Muitos comentaristas identificaram a origem do modelo de currículo adotado 
da proposta desenvolvida para o sistema educacional espanhol. Entretanto, 
vários leitores apontaram para o fato de o Referencial parecer ter adotado 
uma concepção pedagógica para a educação infantil mais rígida e conforme 
a uma visão tradicional de ensino do que aquela preconizada nos 
documentos espanhóis. Mais ainda, ao não contextualizar a contribuição da 
proposta espanhola, explicitando sua grande influência no documento, não se 
dá plenas condições ao leitor para uma opção consciente por essa ou outra 
linha teórica e metodológica (Id., Ibid., p. 94). 

 

Quanto à influência na concepção de currículo, como apontado pela ANPEd (1998), a 

base curricular apresentada foi inspirada na Proposta Curricular espanhola, o que pode ser 

confirmado através de várias das expressões presentes no documento que acompanham o 

modelo espanhol, como afirma a pesquisadora Haddad (1998): 

Apesar do documento não explicitar a(s) fonte(s) de inspiração para a 
formulação da estrutura curricular para a educação infantil, é possível 
identificá-la no documento Diseño Curricular Base: Educación Infantil, 
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publicado em conjunto com o Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

Educativo pelo Ministério de Educação e Ciência da Espanha, no início da 
década de 90 (Espanha, s/d, a e b), em que se localizam várias expressões 
adotadas no RCN, tais como: “intencionalidade educativa”, “âmbitos de 
experiência”, “orientações didáticas”, “aprendizagens significativas”, “blocos 
de conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais” etc. (HADDAD, 
1998, p. 9-10, grifos do autor). 
 

Após o recebimento e análise desses pareceres pelo MEC, este realizou algumas das 

alterações propostas no RCNEI e o enviou, ainda em 1998, a todas as escolas de EI e creches 

do país, mesmo antes da elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil que, só em 1999, foram instituídas (com caráter mandatório) pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE), através da resolução CEB 01/1999 (BRASIL, 1999).  

Mas, mesmo após a sua divulgação e implantação, há, ainda, grupos que contestam o 

texto final e lutam por modificações, por se dizerem excluídos da elaboração e discussão deste 

e por se considerarem capacitados para contribuir com suas produções acadêmicas, para sua 

melhoria. Dentre eles, Araújo (2010) afirma que 

 
A interlocução com diferentes parceiros, com diferentes experiências, com 
certeza tornaria o processo não apenas mais democrático e transparente, mas 
bem mais legítimo. Tal participação permitiria, igualmente, que vícios 
comuns à produção de documentos como esse pudessem ser evitados, como 
a prevalência de posição teórica de determinado grupo sem o devido debate 
e/ou a prevalência de um sincretismo teórico (ARAÚJO, 2010, p.168). 
 

Campos, R. (2002) relata as diferentes influências no documento, que vão desde sua 

rápida elaboração e divulgação à pressão de grupos nacionais e internacionais, como 

UNESCO, CEPAL e Banco Mundial, que exigiram uma política do governo federal.  

Como afirma Ball (2009), a construção de um documento político, sofre pressões não 

só sociais, mas, acima de tudo, dos diferentes grupos políticos, sejam eles nacionais ou 

internacionais. E é essa pressão que conduz à produção de documentos legais, pois “[...] o 

governo tem que ser visto ativo, o governo tem que ser visto fazendo alguma coisa, o governo 

tem que ser visto fazendo política” (BALL, 2009, s/ p.). 

Sendo assim, este preâmbulo oferece elementos para evidenciar quão amplo e 

carregado de influências, conflitos foi o período anterior à construção do documento. Mas 

analisar estes grupos que permitiram caracterizar o contexto de influência, exigiria uma 

análise histórica que não é objeto deste estudo. 

Cabe, contudo, lembrar o que afirma Mainardes (2006), que é preciso considerar que o 

discurso dos grupos influentes está presentes no texto político, o que pode, por vezes, 
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transformá-lo num texto confuso, cheio de contradições, mas num texto possível, uma 

tentativa de minimizar os conflitos que o precederam. Por isto, neste trabalho, buscou-se a 

compreensão, ainda que limitada, desses grupos, observando seus elementos. 

 

 

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RCNEI 

 

 

O contexto de produção de um texto político apresenta uma concessão possível para a 

elaboração de uma política. Esta vem sempre carregada de debates, discussões e adaptações 

para que seja aceita, buscando-se um entendimento e aceitação possível dos diferentes grupos 

que participam desta construção. 

Neste contexto, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

nascido neste processo contraditório e procurando harmonizar, pelo menos em parte, os 

conflitos sobre como orientar a EI no Brasil, se tornou o primeiro documento federal que 

organizou um currículo nacional para a EI, fazendo parte do conjunto de documentos 

elaborados para orientar a educação no Brasil: os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental e Médio.  

Ele se apresenta como uma proposta de caráter não mandatório, escrita com a intenção 

de orientar as escolas na elaboração de suas propostas pedagógicas e ao professor, no seu 

trabalho diário com crianças pequenas. Na leitura do documento, observou-se o registro de 

sua intenção em uniformizar o atendimento às crianças de zero a seis anos, elaborando um 

currículo comum, com base em uma concepção de criança, Educação Infantil e a tríade: 

educar, cuidar e brincar.  

Já na abertura do primeiro livro, intitulado Introdução, o então Ministro da Educação, 

Paulo Renato de Souza, afirma que o RCNEI pretende 

 
[...] apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham 
um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de crescerem 
como cidadãos, cujos direitos à infância são reconhecidos (BRASIL, 1998, 
v.1, p.5). 
 

De acordo com o MEC, o documento consistiu em 

 
[...] um esforço para estabelecer parâmetros e referências para a Educação 
Infantil no Brasil [e, ainda,] a importância maior do Referencial foi ter 
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colocado em discussão a questão do currículo para a EI (BRASIL; TV 
ESCOLA, 2012). 
 

Nesta carta do ministro endereçada aos professores de EI, ainda acrescentou que este 

documento é o resultado de ‘um amplo debate nacional’ e que deve servir como um guia de 

reflexão educacional sobre os objetivos, conteúdos e orientações didáticas, para ajudar a 

planejar o trabalho de quem atua diretamente com a criança pequena (BRASIL, 1998, v.l).  

Como já mencionado, no entanto, há controvérsias quanto a suposta participação 

nacional, pois muitos grupos se sentiram excluídos deste debate (ARAÚJO, 2010). 

Além disso, para Cerisara (2002), o documento foi elaborado em meio a discussões 

sobre a qualidade da EI que ainda não estavam finalizadas. Havia muitos questionamentos 

quanto ao quê, como e para quê educar nesta faixa de idade. A autora afirma que, quando o 

RCNEI foi divulgado, a Educação estava ainda recebendo a EI como parte integrante da 

Educação Básica E a sociedade ainda estava tentando entender como a EI deveria ser 

organizada. Ela considera que ainda não era o momento de lançar diretrizes curriculares. 

Apesar de todas as controvérsias apontadas, a caracterização da EI como primeira 

etapa da Educação Básica e a elaboração de um documento que visa orientar os 

estabelecimentos de EI, foi considerado um avanço na busca de qualidade para o atendimento 

da criança pequena. Aja vista a pouca produção de material educacional e de pesquisa na área 

pedagógica na época, o que pode garantir sua utilização, como afirmou Araújo (2010), ao 

abordar o seu uso no país, para ela 

 
Seu uso é frequentemente justificado porque, apesar das inúmeras críticas ao 
RCNEI, este pode ser, de certa forma, considerado um avanço, por tratar-se 
de um documento que se diz voltado especificamente para a Educação 
Infantil [...] ele foi uma primeira tentativa de conferir uma sistematização 
curricular à Educação Infantil, mérito que não pode ser desprezado 
(ARAÚJO, 2010, p.139). 
 

A própria ANPEd, no parecer emitido sobre o RCNEI, não desconsiderou seu valor de 

ser um documento orientador das práticas pedagógicas, ao concluir que 

 
Acreditamos que essa iniciativa do MEC deverá ter um grande impacto nas 
creches e pré-escolas brasileiras. Há uma carência muito grande de recursos 
nessa área, sendo poucos os materiais e livros. Por esse motivo, esperamos 
que o MEC seja receptivo em relação às críticas e sugestões apresentadas, 
para que a divulgação do Referencial possa realmente contribuir para uma 
significativa melhoria da qualidade da educação infantil no país (ANPED, 
1998, p. 96). 
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Mas, para Kuhlmann Jr. (2007), a forma como o documento foi elaborado, priorizando 

a disciplinarização da EI, traz prejuízo à criança pequena que não está preparada para os 

níveis de concentração que lhe são impostos. O autor aponta em outra discussão sobre o 

RCNEI, que ainda “[...] não é o momento de sistematizar o mundo para apresentá-lo à 

criança: trata-se de vivê-lo, de proporcionar-lhe experiências ricas e diversificadas” 

(KUHLMANN JR., 2005, p.57). 

Quanto à ideia de disciplinarização para a EI, também Cerisara (2002) faz críticas ao 

modelo apresentado no RCNEI, ao afirmar que 

 
Esta forma de organização e o conteúdo trabalhado evidenciam uma 
subordinação ao que é pensado para o Ensino Fundamental e acabam por 
revelar a concepção primeira deste RCNEI, em que as especificidades das 
crianças de 0 a 6 anos acabam se diluindo no documento ao ficarem 
submetidas à versão escolar de trabalho (CERISARA, 2002, p.337). 
 

Com essas críticas, os autores apontam a contradição presente no documento quanto à 

concepção de EI, em que se estabelece a criança com centro da proposta, numa perspectiva de 

uma educação humanizadora, na qual as crianças devam ter experiências ricas e um 

desenvolvimento integral, mas com a ideia de currículo centrada em áreas de ensino de 

disciplinas específicas, remetendo à disciplinarização da EI.   

Além das questões curriculares, outros pontos relativos à concepção de escola de EI 

que o documento apresenta, foram criticados, como de uma escola idealizada, distante da 

realidade brasileira. Nesta proposta curricular não foram apontados os problemas que a EI 

enfrentava no momento de sua elaboração, como o atendimento em espaços precários, por 

vezes insalubres. E, ainda, a complexidade do texto não considerou a má ou total falta de 

formação dos profissionais da maioria destes estabelecimentos. Esses questionamentos têm 

sido alvos de contestações sobre a estrutura do RCNEI, como a de Campos, R. (2009), 

citando Palhares e Martinez (2005) ao relatar que 

 
O RCNEI é estruturado como se esses problemas não fizessem parte do 
cotidiano das instituições de educação infantil. O conteúdo, as 
recomendações “didáticas” presentes no documento remetem: “[...] àquela 
infância desejada, rica em estímulos, pertinente quanto à adequação do 
vinculo do educador com a criança, e vai nos seduzindo, transportando, 
remetendo para criança idealizada, ele nos afasta da realidade da maioria das 
creches brasileiras, desconhecendo ou ocultando parte dos conhecimentos 
anteriormente sistematizados e divulgados” (PALHARES; MARTINEZ, 
1999, p.10 apud CAMPOS, R., 2002, p.6). 
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Também o pesquisador Charlot (REGO; BRUNO, 2010) chama a atenção para a 

abordagem nos documentos e pesquisas de escolas ideais e de professores heroicos, o autor 

afirma que  

Devemos trabalhar com os professores ‘normais’ e, desse ponto de vista, 
desconfio dos discursos sobre a escola ideal [...] São trabalhadores que 
querem fazer um bom trabalho e não podemos exigir que sejam todos santos, 
militantes, heróis. No Brasil, nós [...] devemos trabalhar mais com a 
realidade da escola brasileira e não com o que deve ser uma escola ideal 
(REGO; BRUNO, 2010, p.150). 
 

Essa discussão sobre a construção da política para uma escola ideal, com alunos ideias 

e professores perfeitos, não é exclusividade deste documento, Ball (2009) chama a atenção 

para essa visão idealista de escola presente nas políticas educacionais.  

Após análise das influências presentes no texto do RCNEI, segue a análise descritiva 

do livro 1: Introdução, em que se identificaram as concepções propostas e como se desenhou 

o caminho curricular para a orientação do trabalho pedagógico na EI. 

 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL DESCRITIVA E A QUALITATIVA DO RCNEI 

 

 

O documento é composto por três livros: livro 1: Introdução; livro 2: Formação 

Pessoal e Social; e livro 3: Conhecimento de Mundo. 

No livro 1 (Introdução) é apresentada a organização do documento: os âmbitos de 

experiência, que são “[...] compreendidos como domínios ou campos de ação que dão 

visibilidade aos eixos de trabalho educativo [...]” (BRASIL, 1998, v.1, p. 45) e os próprios 

eixos. Direciona o professor na sua utilização, além de relatar as concepções de: criança, 

aprendizagem, educação infantil, o professor de educação infantil, educar (na tríade: cuidar, 

brincar e educar) e, ainda, considerações sobre creche e pré-escola. 

 
• Um documento Introdução, que apresenta uma reflexão sobre creches e 
pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de 
educação, de instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir 
os objetivos gerais da educação infantil e orientaram a organização dos 
documentos de eixos de trabalho que estão agrupados em dois volumes 
relacionados aos seguintes âmbitos de experiência: Formação Pessoal e 
Social e Conhecimento de Mundo (Ibid.., p. 7). 
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Ele se assemelha a um roteiro, para ajudar a escola na utilização do documento. 

Também esclarece a organização referente à divisão por idade (seguindo a orientação da LDB 

9394/96) e como cada eixo de trabalho deve ser utilizado, quanto aos objetivos de utilização 

dos componentes curriculares e, estes, se repetem em cada eixo de trabalho. 

Já o livro 2 (Formação Pessoal e Social) está relacionado ao primeiro âmbito citado 

no livro 1, que “[...] refere-se às experiências que favorecem, prioritariamente, a construção 

do sujeito [...]” (Id., Ibid., p. 46). Nele se estruturam o eixo de trabalho da Identidade e 

Autonomia. 

• Um volume relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e Social 
que contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos 
de construção da Identidade e Autonomia das crianças (Id., Ibid.., p. 7). 
 

O livro 3, que apresenta o âmbito de Conhecimento De Mundo é o segundo 

apresentado no documento e “[...] refere-se à construção das diferentes linguagens pelas 

crianças e às relações que estabelecem com os objetos de conhecimento” (Id., Ibid., p. 46). 

Aqui está incluído o eixo de trabalho de matemática, que interessa a esta pesquisa. 

 
• Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo 
que contém seis documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para 
a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes 
Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática 
(Id., Ibid., p. 7). 

 

 

A análise do primeiro livro: Introdução 

 

 

O livro 1 (Introdução), como já mencionado, é o livro que apresenta o RCNEI. Ele 

traz as concepções e ideias principais que orientaram seu texto e, ainda, apresenta as 

orientações de como organizar o planejamento pedagógico e o espaço escolar. Este livro é 

composto por 101 páginas e está dividido em onze capítulos, incluindo a introdução e a 

bibliografia. A maioria dos temas aborda questões controvérsias e o objetivo proposto pelo 

documento é se posicionar frente a elas. 

Neste sentido, para apontar quais as opções teóricas escolhidas pelo MEC, segue 

análise de cada capítulo. 

Começando pela Introdução do livro, onde é feita contextualização histórico-política 

da EI no Brasil, são citados a Constituição de 1988, o ECA e a atual LDB 9.39496. Nesse 
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contexto, o MEC afirma, seguindo o que estabelecem os documentos legais, que: é dever do 

Estado conduzir, propor e avaliar as políticas públicas relativas à Educação Nacional. 

Portanto, o documento é descrito como um referencial curricular que tem como objetivo dar 

subsídios às escolas de EI.  

Novamente, no primeiro capítulo, denominado: Características do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, ele é apresentado como um documento 

orientador e um guia de reflexão das práticas pedagógicas. Além disso, pretende contribuir 

para a socialização das produções e pesquisas sobre este nível de educação. Apesar desta 

informação, o documento fala pouco das pesquisas realizadas sobre EI no país e, quando as 

cita, não é claro ao divulgar quem a produziu e quando, tirando a possibilidade de pesquisa e 

estudo do leitor. O que o documento faz é trazer uma bibliografia extensa, mas que não está 

localizada no corpo do texto.  

Ainda neste capítulo, o MEC cita os princípios utilizados para garantir o exercício da 

cidadania da criança no espaço escolar. Então, os cita alguns direitos da criança, como: de 

brincar, de ser respeitada em suas diferenças, direito ao acesso aos bens culturais, à 

socialização e ao atendimento de suas necessidades e, ressalta, o direito a viver experiências 

prazerosas. 

Neste ponto, é reforçada a necessidade de uma proposta curricular única, lembrando 

pesquisa realizada em 1996 (pelo próprio MEC), que apontou para uma diversidade de 

propostas pedagógicas, que apresentam concepções heterogêneas sobre a EI. Com isso, o 

MEC propõe que este documento seja uma proposta que aponta diretrizes curriculares, mas 

que não pretende ser fechada, ao contrário, entendendo a diversidade brasileira é uma 

proposta aberta e flexível, além de não obrigatória.  

Embora o governo federal tenha deixado claro, neste trecho e em outros momentos do 

documento, a questão da não obrigatoriedade, podendo o município aderir ou não, o 

oferecimento de cursos de formação para a utilização do documento só poderiam ser 

frequentados quando a prefeitura aderia a ele, sendo que os que se recusaram a utilizar o 

documento antes de conhecê-lo, não tiveram acesso a tais cursos.  

Seguindo adiante, no capítulo seguinte, Algumas considerações sobre creches e pré-

escolas, são abordadas a discussão sobre a concepção social deste nível de educação no Brasil 

e no mundo. Esse atendimento teria se iniciado tendo como prioridade crianças de baixa 

renda, o que ocasionou num espaço de baixo custo, com instalações precárias e com nível 

profissional insuficiente de seus atendentes, numa visão totalmente assistencialista.  
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Então, o texto cita a concepção criança numa visão fragmentada em três dimensões de 

atendimento: o cuidado físico, o cuidado emocional e o cuidado educacional-cognitivo e, a 

depender de quem o oferecia, a ênfase era direcionada para uma dessas dimensões. Essa 

divisão em cuidados específicos é que tem dado, segundo o documento, origem a propostas de 

atendimento diversas. Partindo dessa constatação, o MEC mostra a importância de se 

posicionar frente às diferentes concepções sobre criança, educação, cuidado e aprendizagem, 

que seguem sendo abordados nos capítulos seguintes do livro. 

Já terceiro capítulo, A criança, o documento apresenta a questão do espaço em que 

essa criança está inserida, como o principal problema da definição de concepção de criança, 

no Brasil, ou seja, a classe social a que ela pertence. Segundo o texto, na realidade brasileira, 

muitas crianças de baixa renda ainda são exploradas por parte dos adultos e têm um cotidiano 

precário e duro, enquanto que as crianças pertencentes às classes mais abastadas estão 

envolvidas por todos os cuidados necessários. Tentando modificar esta visão limitada, o 

documento aponta a definição de criança como ser histórico, único e que sofre influências do 

seu meio, um ser que constrói seu conhecimento a partir das interações que vivencia com os 

outros e com o meio. 

E é esta concepção vigotskyana de criança que o documento vai utilizar em todo o seu 

texto, parecendo definir a linha teórica que irá utilizar. No entanto, faz uma observação 

quanto às pesquisas de Vigotsky, Piaget e Wallon, as quais ele chama de construtivismo, 

alertando para o fato de que elas apontam convergências e divergências. Apesar disso, ele não 

aponta qual delas irá utilizar ou, se utilizando as três, quais os pontos de controvérsia devem 

ser observados. Na redação dos três livros, esse alerta não será mais considerado, mas pode-se 

notar que na bibliografia do RCNEI constam os livros dos três autores. 

Iniciando o quarto capítulo, Educar, o livro aborda a histórica divisão entre educar e 

cuidar, o que ocasionou uma hierarquização de uma em relação à outra, apontando que os 

estudos comprovaram que as duas são importantes e complementares no atendimento à 

criança pequena, como a única forma de garantir um atendimento de qualidade.  

As críticas quanto a esta posição simplista (KUHLMANN JR., 2005), conhecida como 

a dualidade entre o assistencialismo e a educação, a história, através de inúmeras pesquisas, 

vem demonstrando que não é o que caracteriza a diferença entre atendimento em creche e pré-

escola, mas, sim, a que classe social este atendimento estava direcionado. Portanto, essa falsa 

explicação acaba por esconder os verdadeiros problemas da educação para esta faixa etária. O 

autor, ainda, afirma que a simples consideração de que esses dois tipos de atendimento devem 

ser transformados em um único, ou seja, que tanto escolas quanto creches devem executar um 
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atendimento que garanta cuidado e educação, apesar de indicar um avanço na qualidade do 

atendimento, pode estar mascarando o que realmente discrimina o atendimento aos menos 

favorecidos. 

É interessante observar que, embora o MEC relate que a tríplice: educar, cuidar e 

brincar deva ser parte um trabalho integrado, nos itens seguintes, o texto apresenta cada uma 

separadamente. Apontando para o cuidado como uma dimensão relacional, que está além da 

questão pedagógica, necessitando de outros profissionais para ajudar neste trabalho.  

Já o brincar, que aparece separado do aprender, é o momento em que as crianças 

recriam experiências anteriores e estabilizam os seus conhecimentos. Essas atividades não 

podem ser confundidas com a atividade em cuja intenção seja a aprendizagem relativa a 

conceitos, o que parece uma contradição, pois o próprio documento apresenta, nos outros 

livros, a estratégia da brincadeira para a aquisição de novos conhecimentos. 

Quando aborda a aprendizagem, o texto afirma que deve acontecer somente em 

situações orientadas pelo professor, que este deve propiciar situações de interação entre as 

crianças. Além disso, ele deve considerar os conhecimentos trazidos pelas crianças ao 

organizar seu planejamento. O texto lembra que a observação da criança nas mais variadas 

atividades é primordial para que o professor consiga detectar seus conhecimentos prévios.  

Neste capítulo, o documento enfatiza a resolução de problemas como estratégia de 

aprendizagem, mas fala pouco sobre como trabalhar com esta estratégia, dedicando somente 

um pequeno parágrafo para falar dele. O qual se resume em dizer que deve abrir espaço para a 

busca de soluções variadas e discussão sobre as diferentes soluções encontradas pelo grupo, 

considerando que as respostas de todos devem ser socializadas.  

As características do profissional que deve atender diretamente às crianças deste nível 

de educação são tratadas no quinto capítulo, O professor de educação infantil. São, então, 

abordados os problemas da pouca formação e as precárias condições profissionais da maioria 

dos professores que atuam na EI brasileira, mostrando os avanços que a legislação apresenta, 

os quais devem garantir a capacitação destes docentes.  

Apesar dos avanços legislativos citados neste capítulo, sabe-se que ainda existem 

instituições no Brasil cujo atendimento à criança é feito por pessoas não preparadas 

profissionalmente para tal trabalho. Além disso, é importante lembrar que a aquisição de uma 

titulação não é garantia de um bom atendimento. É preciso que esta formação capacite 

verdadeiramente o professor para o trabalho com a criança pequena. 

Ciente do importante papel do professor, o documento afirma que bons professores 

são essenciais para um atendimento de qualidade e confirma a importância de sua formação 
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para a execução de um bom projeto pedagógico. Para isto, acrescenta o RCNEI, além de ser 

um profissional com uma formação polivalente, ele tem que estar preparado para atender às 

crianças e suas famílias, bem como executar tarefas específicas de cuidado. 

O texto enfatiza que o trabalho do professor deve ser seguido sempre de sua reflexão 

e, para isto, os instrumentos primordiais são: observação, registro, planejamento e avaliação. 

Percebe-se, com isso, que a exigência que se faz quanto às habilidades que o professor deve 

possuir, estão além das que são oferecidas pelos cursos das instituições de nível superior e 

que, portanto, não combinam com a realidade que se vê na maioria das instituições de EI do 

país.  

Isto vem reafirmar o que Ball (2009) identificou nas políticas educacionais da 

Inglaterra, que apresentavam uma escola ideal, com professores perfeitos. Como criticaram 

Barreto (1998), Rosemberg (2002),  Garcia (2006), Gatti et al (2008) e de Kishimoto (2008) 

sobre a formação dos professores no Brasil. 

A partir do sexto capítulo, Organização do Referencial Curricular Nacional para a 

educação infantil, o documento apresenta sua estrutura, apontando para a intenção de servir 

de orientação para a elaboração da proposta pedagógica das escolas de EI. O RCNEI busca 

ser o orientador entre os fundamentos teóricos e as orientações metodológicas dessas 

propostas. Para esta articulação, ele aponta que é preciso relacionar os objetivos gerais com os 

específicos e, estes, com os conteúdos e as orientações didáticas.  

Além disso, assemelhando-se a um modelo curricular de ensino, o documento é divido 

em áreas do conhecimento (apenas com uma roupagem diferente, no documento são 

chamadas de eixos de trabalhos), ao que Kuhlmann Jr. (2005) e Cerisara (2002) criticam por 

encaminhar para uma disciplinarização da EI. E, embora o texto afirme que a educação deva 

ser apresentada para a criança de forma integrada, o documento dificulta este trabalho ao 

dividir as áreas do conhecimento em eixos diferentes de trabalho, dificultando um trabalho 

integrado. Isso se confirma através da própria estrutura incluída no RCNEI, onde se visualiza 

esta fragmentação, como se pode observar na figura 8.  

Embora esta estrutura esteja presente somente no último capítulo, Estrutura do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, para seguir a linha de raciocínio 

exposto, esta foi acrescentada neste momento da descrição do documento. 
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Fig. 8 - Estrutura do Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil 
 

 
Fonte: BRASIL, 1998, v. 1, p. 85. 

 
 

Quanto aos componentes curriculares apresentados, o objetivo é o primeiro a ser 

citado, sendo considerado como o que explicita a intenção educativa e delimita as capacidades 

que serão desenvolvidas nas crianças pela ação do professor. O texto ressalta, ainda, que são 

estes objetivos que ajudarão na escolha dos conteúdos e estratégias didáticas. Dentre as várias 

capacidades apontadas, o texto cita a capacidade cognitiva, como “[...] recursos para pensar, o 

uso e apropriação de formas de representação e comunicação envolvendo resolução de 

problemas” (BRASIL, 1998, v. 1, p. 48).  

O segundo componente citado são os conteúdos, cuja seleção auxiliará no 

desenvolvimento das capacidades citadas no item anterior. Segundo apontado, a 

aprendizagem não poderá acontecer sem a escolha de conteúdos. Neste item, o documento 

relata que pesquisas realizadas (sem citar quais são elas) apontam para a importância da 
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seleção de conteúdos específicos para a criação de situações educativas que propiciem a 

aprendizagem. 

Embora os conteúdos, segundo o texto, estejam expostos de maneira não discriminada, 

eles possuem as seguintes categorias: conteúdos conceituais (correspondem aos conceitos, 

fatos e princípios), conteúdos procedimentais (correspondem as ‘saber-fazer’) e conteúdos 

atitudinais (correspondem aos valores, atitudes e normas). No final da explanação, é lembrado 

que alguns dos conteúdos apresentados não poderão ser ensinados às crianças, mas só poderão 

proporcionar aproximações para uma futura construção, mas não se informa com clareza 

quais seriam esses conteúdos. 

O terceiro e último componente curricular, as orientações didáticas, representam, a 

forma como os conteúdos serão trabalhados com as crianças, estão entre os objetivos e a 

prática, o ‘como-fazer’ do trabalho docente e são apresentadas no texto como subsídios para o 

professor. 

O quadro 3 apresenta os principais pontos quanto à organização do documento, 

caracterizando sua divisão por eixos e âmbitos de experiência, bem como os componentes 

curriculares. 

Quadro 3 – Organização do RCNEI: 
 

Organização 
por idade 

Organização em 
âmbitos e eixos 

Componentes curriculares 

Creche  
de 0 a 3 anos 
 
Pré-escola 
de 4 a 6 anos 
 
(seguindo 
LDB 9394/96, 
art. 30) 

Formação Pessoal 
e Social  
Eixo de trabalho:  
- Identidade e 
Autonomia. 
 
Conhecimento de 
Mundo  
Eixos de trabalho:  
- Movimento,  
- Música,  
- Artes Visuais,  
- Linguagem Oral e 
Escrita,  
- Natureza e 
Sociedade;  
- Matemática. 
 

Objetivos  
Os objetivos explicitam intenções educativas e estabelecem 
capacidades que as crianças poderão desenvolver como 
conseqüência [sic] de ações intencionais do professor. Os objetivos 
auxiliam na seleção de conteúdos e meios didáticos (BRASIL, 1998, 
v.1, p. 47). 
 
Conteúdos:  
[...] muitos conteúdos serão trabalhados com o objetivo apenas de 
promover aproximações a um determinado conhecimento, de 
colaborar para elaboração de hipóteses e para a manifestação de 
formas originais de expressão. (Id., Ibid., p.50). 
 
Orientações didáticas:  
[...] as orientações didáticas situam-se no espaço entre as intenções 
educativas e a prática. As orientações didáticas são subsídios que 
remetem ao “como fazer” (Id., Ibid., p.54). 
 
Fonte: BRASIL, 1998, v.1. 

 

Seguindo para o sétimo capítulo, Objetivos gerais da educação infantil, onde são 

apresentados os objetivos gerais que devem pautar todo o trabalho na EI. Estes as capacidades 

que devem ser desenvolvidas nas crianças, como: desenvolvimento de imagem positiva de si; 

conhecimento de seu próprio corpo; utilizar as diferentes linguagens; etc. Mas com relação às 
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capacidades de ordem cognitiva, apontadas no item Componentes curriculares, do capítulo 

seis, os objetivos gerais citam unicamente o desenvolvimento da comunicação, ou capacidade 

expressiva. É neste capítulo que aparece a ênfase no eixo de trabalho de linguagem oral e 

escrita e são esquecidos os outros eixos de trabalho. 

Já no oitavo capítulo, A instituição e o projeto educativo, o texto atenta para as 

condições que devem ser consideradas para que o projeto alcance os objetivos propostos. 

Estas são de natureza externa (comunidade em que a instituição está inserida, cultura local, 

questões polêmicas e graves, como: violência, desnutrição, problemas de saúde, etc.) e as de 

natureza interna (características específicas do atendimento daquela instituição). Além disso, 

acrescenta que é necessário considerar alguns outros itens necessários para o bom andamento 

do projeto: união e cooperação institucional, formação continuada, espaço físico, recursos 

materiais e parceria com as famílias. 

Embora o documento se intitule como um orientador, não obrigatório, que servirá 

apenas como subsídio, inferiu-se que ele se apresenta como um documento que assume um 

tom prescritivo, ao buscar conduzir o trabalho a ser executado pelo professor. Isto pode ser 

observado pelo excesso de utilização do verbo deve, ou, ainda, dessa forma: o professor deve. 

Este estilo de texto é caracterizado por Ball (BORBOREMA, 2008) como readerly 

(‘prescritivo’), em oposição ao estilo de texto writerly (‘escrevível’), em que o leitor pode 

construir sua proposta de acordo com sua realidade, a partir dos subsídios oferecidos, mas 

sem normatização. 

Além disso, o texto expõe pouco sobre sua concepção de ensino para esta faixa etária e 

se atém a constatações que não acrescentam nada no discurso, por parar na evidência dos 

acontecimentos ou na citação de uma ou outra teoria, mas não avançar em direção a 

posicionamentos claros. 

O que também chama a atenção é a preocupação com a seleção e sistematização das 

áreas de conhecimento, caracterizadas pelos eixos de trabalho, num modelo que segue os 

níveis de escolarização posteriores, embora o documento aponte para um trabalho que 

envolve um ambiente interdisciplinar e esquecendo-se de sua proposta inicial de proporcionar 

às crianças um ambiente de experimentações e descobertas, menos rígido que nos outros 

modelos de ensino.  

Talvez aí se sustente a preocupação dos acadêmicos e dos engajados neste nível de 

educação, da pré-escolarização da criança pequena, trazendo, com isso, prejuízo ao seu direito 

de ser criança. 
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A análise qualitativa – Análise do eixo de trabalho de matemática 

 

 

Para análise da área de matemática presente no RCNEI, foi reunido todo o material 

escrito em um banco de dados e, então, processado no software ALCESTE. Como resultado, 

o programa identificou três classes, que revelaram um discurso heterogêneo, pois somente 

59% do total de u.c.e. do corpus foi aproveitado.  

Embora o texto não apresente um discurso homogêneo, este resultado não foi 

descartado. Isto porque o documento está dividido em capítulos que expõem assuntos 

diferentes, o caracterizaria a divergência do discurso. Partiu-se, então, para a observação de 

possíveis pistas que pudessem configurar categorias de sentido. A figura 6 apresenta o 

Dendrograma com as três classes resultantes, assim como sua partição. 

O programa identificou três classes, como resultado do processamento. A classe 3 

encontra-se na primeira partição e possui 19 u.c.e., - das 119 u.c.e. selecionadas -, o que 

corresponde a 16% do total do aproveitamento. As classes 1 e 2 (que aparecem ligadas) 

possuem, respectivamente, 56% e 28% do total de aproveitamento, sendo que possuem, 

respectivamente, 66 e 34 u.c.e. Conforme pode ser observado pela distribuição do corpus na 

figura 9 e o Dendrograma na figura 10, apresentadas a seguir. 

 
Fig. 9 – Distribuição do corpus e seus significados: 
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Fig. 10 – Resultado da classificação do Alceste: 

 

 

A análise das classes e dos khi² selecionados, permitiram a compreensão dos 

significados de cada uma e a identificação de categorias de sentido. A partir daí, as três 

classes foram identificadas como: objetivo; conteúdo e; orientação didática geral.  

 

 

Objetivo 

Nesta classe reuniram-se a maior parte das u.c.e. selecionadas pelo programa e  

apresentou o objetivo para o ensino da matemática proposto pelo documento. Nele, o ensino 

deve acontecer através do oferecimento à criança de experiências que propiciem seus 

primeiros contatos com noções matemáticas, de maneira planejada e orientada pelo professor 

e com a utilização, principalmente, da situação-problema. 

Na análise desta classe, foi possível observar que a concepção de objetivo apresentada 

no RCNEI como o componente curricular que indica a intenção educativa, foi contemplada, 



69 

 

pois o discurso mostrou que o ensino da matemática deve garantir à criança as primeiras 

aproximações com noções de matemática e proporcionar oportunidades de experiências que 

facilitem sua aprendizagem. 

 
Para tanto, deve-se levar em conta que aprender matemática é um processo 
continuo de abstração no qual as crianças atribuem significados e 
estabelecem relações com base nas observações, experiências e ações que 
fazem [...] (u.c.e. 23, khi²=9). 
 
Na aprendizagem da matemática, o problema adquire um sentido muito 
preciso. Não se trata de situações que permitam aplicar o que já se sabe, mas 
sim daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos 
conhecimentos que já se tem e em interação com novos desafios. (u.c.e. 52, 
khi²=12) 

 
O professor deve partir dessas práticas para propor situações-problema em 
que a criança possa ampliar, aprofundar e construir novos sentidos para 
seus conhecimentos. As atividades de culinária, por exemplo, possibilitam 
um rico trabalho, envolvendo diferentes unidades de medida, como o tempo 
de cozimento e a quantidade dos ingredientes, litro, quilograma, colher, 
xícara, pitada, etc. (u.c.e. 115, khi²=7). 

 

 

Conteúdo 

Nesta classe está reunido o discurso que afirma que os conteúdos matemáticos devem 

propiciar à criança o conhecimento da representação, da comparação, do desenho e da 

construção do objeto, tendo contato com as propriedades matemáticas. 

É interessante notar que nesta classe estão incluídos todos os blocos de conteúdos 

descritos no eixo de matemática, isso demonstra que a abordagem de cada um dos blocos 

aparece igualmente no texto, não parecendo haver prioridade de um ou de outro bloco, pelo 

menos na listagem apresentada. 

Mas, o excesso de conteúdos listados foge ao que se propõe para a educação da 

criança pequena, ou seja, apenas aproximações com algumas noções matemáticas. A ideia de 

um currículo universal para a EI brasileira, com listagens extensas de conteúdos das áreas 

tradicionais de conhecimento, remete ao que é entendido para os outros níveis de educação. O 

que confirma a preocupação de Kuhlmann Jr. (2005) e Cerisara (2002), ao sinalizarem a 

apresentação de um documento que conduz a uma proposta de educação disciplinarizada para 

a EI. Isto porque o bloco de conteúdos não remete à ideia de simples aproximação, mas de 

sistematização do ensino desta área. Embora o RCNEI, tentando fugir desta concepção de 

uma proposta centrada no currículo, exorte às escolas que selecionem somente os conteúdos 
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que entenderem serem possíveis de ministrar às suas crianças. Mas esta fragmentação no 

currículo conduz a uma prática tradicional de ensino, centrada no currículo. 

 
Propiciam não somente o conhecimentos das propriedades de volumes e 
formas geométricas, como desenvolvem nas crianças capacidades relativas a 
construção com proporcionalidade e representações mais aproximadas das 
imagens desejadas [...] (u.c.e. 159, khi²=13) 
 
Para quantificar a grandeza, comprimento, extensão, área, peso, massa, etc. 
inclui também efetuar a comparação entre dois ou mais objetos 
respondendo a questões como quantas vezes é maior, quantos vezes cabe, 
qual é a altura, qual é a distância, qual é o peso, etc. (u.c.e. 121, khi²=24) 

 
A observação de características e propriedades dos objetos possibilita a 
identificação de atributos, como quantidade, tamanho e forma. É possível, 
por exemplo, realizar um trabalho com as formas geométricas por meio da 
observação de obras de arte, de artesanato, como cestas, rendas de rede, de 
construções de arquitetura, pisos, mosaicos, vitrais de igrejas [...] (u.c.e. 
144, khi²=28). 

 

 

Orientação Didática Geral 

A classe 3 indica que a utilização do número (em contagem e noções de quantidade) é 

o conteúdo mais recorrentemente apresentado no documento para orientar o professor quanto 

à observação do desenvolvimento da criança. Com isto, o professor não é orientado quanto a 

como observar se a criança avançou na aquisição dos outros conteúdos. 

Essa priorização do número e da noção de quantidade na avaliação dos avanços da 

criança pode fazer com que o professor seja induzido a considerar que este bloco de conteúdo 

seja o mais importante, fazendo com que ele deixe de lado ou diminua a inclusão dos outros 

conteúdos no planejamento de suas atividades. 

Quanto a esta informação, muitas pesquisas realizadas sobre a representação social da 

matemática, dentre elas a de Silva (2011), confirmam que o número é considerado o conteúdo 

mais importante a ser ensinado em matemática. Poder-se-ia abordar outros temas relevantes 

que apontam para o direcionamento do ensino da matemática de acordo com a representação 

que se tem dela, embora seja interessante, não é alvo desta pesquisa. 

Portanto, esta classe apresenta as orientações didáticas quanto às estratégias de 

avaliação, apontando para itens que são exclusivos do bloco números e sistema de 

numeração.   

Isto mostra que, embora o documento aponte para a necessidade de se trabalhar todos 

os conteúdos de forma integrada, quando discute como o professor deve observar e avaliar os 
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avanços apresentados pela criança, sua estratégia inclui, quase que exclusivamente, a 

observação de como a criança conta e de como registra essa quantidade de objetos.  

 
O professor deverá acompanhar os usos que as crianças fazem e os avanços 
que elas adquirem na contagem. Em relação ao registro de quantidade, 
pode-se observar as diferentes estratégias usadas pelas crianças, como se 
desenham o próprio objeto, se desenham uma marca como pauzinhos, 
bolinhas, etc. (u.c.e. 201, khi²= 28). 
 
Brincadeiras e cantigas que incluem diferentes formas de contagem: a 
galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, botas 
quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove e bota dez [...] 
(u.c.e. 75, khi²=34). 

 
Semanalmente, as crianças trazem novas peças e agregam ao que já 
possuíam, anotam, acompanham e controlam o crescimento de suas coleções 
em registros. O professor propõe o confronto dos registros para que o grupo 
conheça diferentes estratégias, experimente novas formas e possa avançar 
em seus procedimentos de registro. (u.c.e. 177, khi²=16). 
 

No momento de partição do texto pelo ALCESTE, as classes 1 e 2 foram interligadas, 

o que poderia indicar uma relação, mas na análise das classes não foi possível de ser 

observada. Ao contrário, o que pode ser observado foi uma contradição entre os objetivos 

propostos e os conteúdos apresentados. Isto porque, ao mesmo tempo em que a classe 1 

direciona o professor para um trabalho menos sistemático que a dos níveis posteriores de 

ensino, na classe 3, com a apresentação complexa e extensa de conteúdos a serem trabalhados, 

remete o professor ao modelo tradicional de ensino, fragmentado e baseado em disciplinas.  

Além disso, a orientação didática, proposta para a avaliação do trabalho realizado com 

a criança, considera primordialmente o conteúdo do bloco relacionado aos números, dando 

pouca ênfase aos outros conteúdos. 

Isto pode dificultar o trabalho do professor que, seguindo a concepção apresentada no 

RCNEI de que a escolha dos conteúdos parte dos objetivos propostos (BRASIL, 1998, v.1), 

ao se deparar com o grande número de conteúdos que devem ser trabalhados, ele não 

consegue encontrar consonância com os objetivos apresentados e, ainda, mais distanciados 

ainda da proposta de observação dos resultados alcançados pela criança, que poderiam dar 

pistas para o professor do que precisa ser melhorado no seu trabalho. 

E esta falta de sintonia entre o que se espera que a criança aprenda e o que é preciso 

incluir no planejamento para que este aprendizado aconteça, e como verificar se essa 

aprendizagem aconteceu, faz com que os profissionais na escola tenham dificuldade para 

identificar e melhorar o resultado de seu trabalho. 



72 

 

Com as análises realizadas neste capítulo, foi possível compreender o contexto de 

produção de texto do RCNEI e compreender, de certa forma, os grupos que o influenciaram. 

Quanto ao primeiro contexto, pode-se concluir que o documento não traduz o que se vinha 

conduzindo através dos estudos, pesquisas e discussões realizadas entre o MEC, os 

pesquisadores acadêmicos, as escolas e os profissionais em geral que atuam na EI, ao utilizar 

os modelos internacionais de currículo, ele se “esquece” de apontar a realidade brasileira, na 

concepção de uma criança universal, contradizendo sua concepção de uma criança 

contextualizada e histórica. Como afirma Haddad (1998), o modelo espanhol foi um 

documento elaborado com toda a sociedade espanhola e pensado durante dois anos para a sua 

elaboração. O RCNEI, ao contrário, entre o tempo de elaboração, de consulta (restrita a 

alguns estudiosos) e de envio para as escolas, levou menos de um ano.  

Isto também se confirmou na análise do contexto de produção de texto. Percebeu-se 

um documento cheio de remendos e de contribuições variadas, que o tornou confuso e, por 

vezes, contraditório. Sua leitura é difícil, pois as referências oferecidas não são claramente 

apontadas, o que não permite que o leitor possa buscar na fonte as concepções adotadas.  

Quanto ao texto referente à matemática, pode-se observar uma incongruência entre o 

que se quer alcançar, como fazer e como avaliar os resultados, ele não orienta o trabalho do 

professor, mas o deixa mais confuso e sem direcionamento. 

Embora os objetivos apontem para uma educação menos sistemática e mais voltada 

para oportunizar experiências e vivências para a criança pequena, esta ideia se confunde com 

uma listagem complexa e extensa de conteúdos que devem ser trabalhados. E, ainda, as 

orientações didáticas encaminham o professor para avaliação que garanta a aprendizagem do 

número e de quantificação, o que desvirtua o conceito de que a matemática vai além de seu 

uso prático. 

Neste contexto, a concepção de uma EI centrada na criança se dilui no excesso de 

conteúdos e de orientações que remetem a um ensino fragmentado e com ênfase na pré-

escolarização, cujo interesse parece se direcionar para o desempenho da criança, como nos 

outros níveis de educação. 

Apesar de se apresentar como um documento que visa ir além de uma concepção de EI 

como pré-alfabetizadora, quando se compara o RCNEI com os outros documentos produzidos 

por São Paulo, não se observa muitas inovações quanto ao ensino da matemática. 

O resultado do processamento do ALCESTE permitiu, também, observar que a parte 

da orientação didática presente no texto é bem menor em comparação com a classe que indica 

os objetivos, mostrando o tom prescritivo do documento que indica o que trabalhar, mas não 
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ajuda o professor na observação dos resultados do seu trabalho frente ao aluno. Metade do 

texto relacionado ao eixo de trabalho de matemática presente no documento fala ao professor 

sobre a intenção do ensino desta área, quais resultados devem ser alcançados, mas orienta 

pouco sobre como alcança-los. 



74 

 

Capítulo 5 

 

ANÁLISE DO CONTEXTO DA PRÁTICA – ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Através do questionário de perfil, aplicado aos participantes, foi possível caracterizar a 

amostra, sendo que estes dados apontam para semelhança com os encontrados em pesquisa 

encomendada pela Fundação Victor Civita20 (FVC) à Fundação Carlos Chagas (FCC), em 

2012, na qual foram analisadas 180 escolas públicas e conveniadas de EI, em seis capitais 

brasileiras (FUNDAÇÃO VITOR CIVITA; FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2012). Por se 

tratarem de dados atualizados e relevantes para este estudo, optou-se por fazer a comparação 

desses com os encontrados na amostra utilizada. 

Para esta análise, foi utilizado o questionário de perfil aplicado aos participantes. Um 

dos dados aponta a divisão por gênero destes profissionais, sendo que dos doze participantes, 

onze eram do sexo feminino e um do sexo masculino. Separados por área de atuação, as três 

coordenadoras pedagógicas eram do sexo feminino e, do grupo de nove professores, somente 

um era do sexo masculino, corroborando com os dados da pesquisa da FVC/FCC, em que 

98,6% dos professores participantes eram do sexo feminino. 

Outro dado aponta o resultado quanto à idade, houve diferença entre os números 

apresentados nesta pesquisa e na pesquisa de FVC/FCC. Essa diferença se deve ao fato de as 

escolas utilizadas na pesquisa, embora se pretendesse uma diferenciação dos professores, 

buscando escolas de diferentes regiões, elas parecem estar relacionadas como escolas centrais, 

neste sentido, são as escolas mais escolhidas pelos professores com mais tempo de magistério 

e/ou em vias de se aposentar.   

Apesar disso, a pesquisa realizada por FVC/FCC, apresentou uma porcentagem de 

41,3% na faixa etária de 35 a 44 anos e, ainda, 18,9% na faixa etária acima de 45 anos, ou 

                                                                 
20

 Revista Nova Escola – Gestão Escolar: Os desafios da Educação Infantil, edição especial n. 13, set. 2012. 
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seja, 60,2% deles estão acima dos 35 anos. O que não difere tanto desta pesquisa que, 

conforme dados apresentados na tabela 2, tem a maior concentração na faixa acima dos 41 

anos. 

 

Tab. 2 – Distribuição dos participantes por idades: 
 

Idade N   
(Prof.) 

N  
(CP) 

N  

31 a 35 anos 1 -- 1 

36 a 40 anos -- -- -- 

acima de 41 anos 8 3 11 

N (total) 9 3 12 
 

 
Já os resultados quanto à formação inicial, na tabela 3, indicaram que os participantes 

possuíam formação superior. O que não diferiu tanto do encontrado pelo relatado em 

FVC/FCC, em que 82,2% têm formação superior. É preciso levar em consideração, mais uma 

vez, que a pesquisa realizada por FVC/FCC foi feita em escolas municipais de EI e, também, 

em creches. 

E, ainda, cinco dos participantes, sendo quatro professores e um coordenador 

pedagógico, tinham pós-graduação. O que também corroborou com o encontrado pela 

FVC/FCC, onde 53,0% têm pós-graduação. 

 

Tab. 3 – Distribuição dos participantes por de tempo de formação inicial: 
 

Tempo - Formação Inicial N  
(Prof.) 

N  
(CP) 

N 

até 5 anos 1 0 1 

6 a 10 anos 4 0 4 

10 a 15 anos 0 0 0 

mais de 16 anos 4 3 7 

N (total) 9 3 12 
 

Em contrapartida, os dados que encontraram maior discrepância entre os dois relatos, 

estão relacionados à formação continuada dos profissionais, isto também pode ser explicado 

devido à escolha dos estabelecimentos. Por esta pesquisa ter selecionados somente escolas 

públicas, onde o acesso à formação continuada é gratuito e constante, facilita a participação 

dos atores escolares. Como observado na tabela 4, a maioria dos profissionais participaram de 

formação continuada em serviço, mas somente dois deles buscaram, também, formações 

particulares. Isto se deve a dois motivos: primeiro que esta formação demandam recursos 

financeiros e, ainda, porque ela não ‘conta pontos’ para a carreira docente municipal. 
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Tab. 4 – Distribuição dos participantes por participação em formação continuada: 
 

Formação Continuada 
N   
(Prof.) 

N  
(CP) 

Em serviço 8 3 

Particular 2 2 

Nenhuma 1 0 
 

Como era de se esperar, alguns dados coletados nesta pesquisa, não foram alvo de 

interesse para a pesquisa-referência, mas foram apontadas nas tabelas 5 e 6 a seguir. Com 

relação à atuação profissional, a tabela 5 apresenta os dados que informam que o tempo 

profissional dedicado à educação é de, na maioria dos casos, superior a 15 anos, sendo que o 

tempo dedicado à EI em estabelecimento público, observado na tabela 6 também acompanha 

este tempo de docência, ou seja, a maior parte dos participantes tem na EI pública sua 

experiência profissional única. 

 
Tab. 5 – Distribuição dos participantes por tempo de atuação na EI: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tab. 6 – Distribuição dos participantes por tempo de docência em escola pública: 

 

Tempo - Docência 
   N  
(Prof.) 

  N  
(CP) 

N 

 até 3 anos 1 -- 1 

4 a 7 anos -- -- -- 

8 a 15 anos -- 1 1 

16 a 23 anos 3 -- 3 

acima de 24 anos 5 2 7 

 N (total) 9 3 12 

 

 

 

 

Tempo - EI 
N 

(Prof.) 
N 

(CP) 
N 

até 3 anos 1 1 2 

4 a 7 anos 0 0 0 

8 a 15 anos 0 1 1 

16 a 23 anos 4 0 4 

acima de 24 anos 4 1 5 

N (total) 9 3 12 
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ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 

Na intenção de identificar no discurso do profissional de EI a utilização ou não do 

RCNEI no planejamento do professor e a importância dada ao ensino da matemática neste 

nível de educação, buscou-se, num primeiro momento, não direcionar as perguntas, deixando 

que as falas dos entrevistados fossem o mais livre possível da interferência da pesquisadora.  

Na análise de seu discurso, identificou-se que dos doze participantes, somente dois 

professores citaram o documento. A maioria dos outros participantes, quando falavam sobre 

algum documento, se dirigia ao documento municipal utilizado pelas escolas de EI.  

Já quanto à matemática, todos a citaram, talvez pelo fato de estarem, neste ano, 

recebendo a formação continuada da rede. A suposição de que os participantes poderiam estar 

influenciados pela formação surgiu por se perceber que também a área de artes foi citada 

algumas vezes (esta área havia sido trabalhada pela rede no ano anterior à coleta dos dados 

desta pesquisa, ou seja, em 2011).  

Observou-se, também, que a ênfase foi dada às áreas de linguagem oral e escrita e à 

matemática, com prioridade para a primeira, pela maioria dos entrevistados. Uma das razões 

para essa preocupação no ensino destas duas disciplinas poderia ser justificada por serem 

estas exigidas nos níveis posteriores de ensino, quando da aplicação das avaliações externas 

em larga escala. 

Num segundo momento, continuando a entrevista, procurou-se abordar duas questões 

direcionadas o RCNEI e a matemática. Como o documento foi pouco citado pelos 

entrevistados, procurou-se abordá-lo de forma a não deixar transparecer que era alvo desta 

pesquisa, citando-o apenas como um dos documentos oficiais que a escola poderia utilizar: 

 

• Vamos falar sobre um documento oficial: vocês utilizam o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil no planejamento? 

 

O fato de os profissionais citarem a matemática em sua fala inicial facilitou a 

abordagem desta área, sem que fosse necessário explicar o motivo da escolha desta e não de 

outra área: 
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• Estou vendo que vocês estão estudando a matemática nas reuniões de formação e nos 

cursos de formação continuada. Vamos, então, falar um pouco sobre ela: como você 

elabora seu planejamento (conteúdos, objetivos e estratégias) para o ensino desta área? 

 

Prosseguiu-se à organização do material, que foi transcrito e processado pelo 

ALCESTE e os resultados apresentados a seguir. É importante salientar que só foram 

utilizados os discursos referentes às duas perguntas dirigidas aos participantes, pois a primeira 

parte da entrevista serviu somente para observar se os profissionais iriam abordar o RCNEI ou 

a matemática sem que lhes fosse solicitado. 

 

 

Análise da questão referente ao RCNEI 

 

 

O processamento do ALCESTE resultou em três classes e teve um bom 

aproveitamento, 81% do corpus. Deste total, a classe 1, apareceu com 23% do aproveitamento 

e 22 u.c.e.; a classe 2, com 44% e 41 u.c.e.; e a classe 3, com 33% e 31 u.c.e., conforme 

apontado nas figuras 13 e 14. 

 

Fig. 13 – Distribuição do corpus e suas u.c.e.: 
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Fig. 14 – Dendrograma da classificação do ALCESTE 

 

 
 

Objetivo 

Esta classe apresentou um discurso político, tendo como autor principal o participante 

nº 5 do grupo de professores, que contribuiu com uma fala similar às diretrizes que o 

documento aponta, entendendo-o como orientador do planejamento curricular da escola de EI. 

Aqui, o documento apareceu como um roteiro que traz os objetivos para o ensino, que 

ajuda o professor saber o que deve ensinar, quais habilidades devem ser conquistadas pela 

criança, o que deve constar no seu planejamento. 

Embora o componente curricular tenha aparecido no discurso dos professores, esta é a 

menor classe apresentada pelo programa, o que identificou que ela não foi bem assimilada 

pelos professores. 

 
[...] tem essa utilização para nós. Como eixo, o que você precisa estar 
desenvolvendo para esta faixa etária e, a partir dele, você desenvolve, a cada 
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momento do processo, esta questão dentro de um projeto determinado, no 
foco (u.c.e. n° 44, khi² = 24, suj_5). 

 
Nós temos alguns eixos que são fundamentais para esta faixa etária. 
Obviamente, pautados nas diretrizes curriculares nacionais para a EI e 
também no RCNEI, de acordo com a faixa etária e com os saberes 
necessários para aquela faixa etária (u.c.e. n° 40, khi² = 7, suj_5). 
 
[...] você tem que ter outro modo de agir dentro da escola, um modo de 
pensar diferente de muitas formações, até das universidades, porque esse 
documento está hoje dentro das universidades para formar os pedagogos que 
estão vindo para cá (u.c.e. n° 73, khi² = 7, suj_7). 
 

 

Currículo comum 

Nesta classe, a justificativa para a aceitação do RCNEI se pauta pela ideia de um 

documento unificador da rede de ensino nacional para a EI. Um documento que serve de 

referência para todas as escolas. Os profissionais acham importante um documento que possa 

ser usado como referência em todas as escolas do país. Além disso, acreditando que este seja 

aberto e que possibilite muitas leituras, ou seja, ele dá referências que podem ser 

‘transformadas’ conforme a realidade da escola. 

A questão da imposição política abordada remete a identificação de uma política 

vertical, que chega à escola sem antes ser discutida pelos atores do Sistema de Educação. 

Esses profissionais algumas vezes se veem atropelados no processo de compreensão e 

consolidação da concepção de educação para esta faixa etária, alguns deles fazem críticas 

quanto a mudanças constantes na legislação, que emperram o trabalho na escola, sendo a 

aceitação parcial apontada como solução, acompanhada de adaptações ao que já se vinha 

trabalhando no ambiente escolar. Quanto a isto, Ball (2009, s/p) já afirmava que “[...] a 

tradução e a implementação envolve processo de empréstimos, criança e adaptação, [...] por 

meio de redes e esses grupos de atores estão envolvidos, em colaboração e em negociação”. 

 
Acho que isto é importante. Se eu sair desta unidade escolar e for para outra, 
o documento oficial é o mesmo. Só a maneira como ele vai ser na prática é 
que vai diferir, porque tem outros aspectos (u.c.e. n° 16, khi² = 13, suj_2). 

 
Foi uma coisa meio imposta de cima para baixo, mas precisava no momento, 
para você trabalhar com ciclos, para você trabalhar com expansão de anos na 
escola municipal de educação Infantil ou no Ensino Fundamental (u.c.e. n° 
72, khi² = 8, suj_7). 
 
[...] isto está certo, mas eu posso fazer isso para a minha sala de aula, porque 
a criança precisa disso, também. E você pode adaptar com este material. Por 
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isso que falei, você fica livre para fazer a opção do que e como você quer 
trabalhar (u.c.e. n° 8 khi² = 6 suj_1). 
 
[...] vai ser muito difícil mudarmos nossa prática, o jeito de trabalhar com as 
crianças. Por mais que os documentos oficiais venham na contramão, a hora 
que você encontra esse caminho, a hora que você tem a clareza desta 
concepção, como é que se dá o processo de aprendizagem e de construção do 
conhecimento das crianças, é um caminho sem volta. Não tem como você se 
submeter, podemos até fazer umas adaptações, mas não dá mais para nos 
submetermos aos desmandos que tínhamos antigamente (u.c.e. n° 109, khi² = 
8, suj_12). 

 

 

Bíblia 

Nesta classe, o RCNEI apareceu como um documento normativo, que deve ser 

seguido, que deve orientar a escrita do planejamento da escola. É o documento que serve de 

base para a elaboração do projeto pedagógico. É ele quem vai direcionar quais as concepções 

de criança, de currículo e de EI devem ser seguidas, pelo menos no documento escrito pela 

escola, mas não na prática da sala de aula, pois há críticas quanto à dificuldade de sua 

utilização. A justificativa dos participantes é que o texto é confuso e as concepções teóricas 

não estão claras. O que justifica que só se reportem a ele de vez em quando, no momento de 

organizar o planejamento pedagógico. O documento apresenta diretrizes de conduta, mas 

poucas orientações quanto ao trabalho prático. 

O que se percebeu nesta classe é que o documento é utilizado na elaboração do projeto 

por ser obrigatório, mas que na hora de se pensar no planejamento da aula, ele é esquecido. O 

que retrata bem a classificação dada a ele como um documento importante, que precisa estar 

exposto e ser mencionado, mas nem sempre utilizado ou seguido: a bíblia.  

 
O RCNEI é a nossa bíblia, nós estamos sempre nos reportando a ele, de vez 
em quando tem que se retornar a ele, até para embasar o nosso planejamento 
anual, semestre, bimestral (u.c.e. n° 70, khi² = 18, suj_7). 

 
Nós temos discutido, elas mesmas [as professoras] percebem isso. Nós 
buscamos outras coisas, porque só o RCNEI não dá conta. [...] Isso eu 
coloquei quando começamos a discutir com eles [secretaria municipal de 
educação], é um recorte de muitas linhas (u.c.e. n° 90, khi² = 11, suj_10). 
 
Nós procuramos trabalhar a teoria, embasar teoricamente, para poder chegar 
no dia a dia coerente. O nosso documento municipal foi embasado em cima 
do RCNEI tem as mesmas diretrizes, mesmas linguagens e mesmas áreas de 
conhecimento, acredito, então, que nós trabalhamos conforme o documento 
federal (u.c.e. n° 83, khi² = 2, suj_8). 
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Este recorte, às vezes, nós trazemos o documento original que produziu o 
projeto pedagógico no grupo. [...] e nós fazemos um trabalho de leitura do 
trecho e chegamos à realidade da escola (u.c.e. n° 97, khi² = 7, suj_11). 

 
 

Com o resultado da análise do discurso dos profissionais sobre o documento, foi 

possível observar uma integração entre as três classes que apareceram agrupadas no 

Dendrograma (figura10), pois elas estavam voltadas para a identificação do RCNEI como um 

documento político, contudo, os discursos se apresentaram confusos quanto à utilização dele. 

Não se observou seu uso como orientador das práticas docentes, ao contrário, ele foi citado 

somente como um documento que ajuda a escola a organizar seu projeto pedagógico nos 

moldes exigidos pelos órgãos administrativos. 

Os profissionais insistiram em caracterizá-lo como um aporte para a elaboração do 

planejamento pedagógico da escola, mas não o indicaram como um orientador da prática do 

ensino e aprendizagem ou como apoio para a reflexão do trabalho do professor. Apenas como 

um documento que deve, obrigatoriamente, fazer parte dos documentos oficiais elaborados 

pela escola.  

Neste sentido, alguns dos participantes o denominaram como bíblia, ou seja, aquele 

texto ao qual se deve reportar sempre que for necessário elaborar um documento oficial na 

escola. Isto indica que nem sempre os documentos presentes na bibliografia do projeto 

pedagógico da escola servem como orientador da prática em sala de aula. Por isso que se faz 

necessário ir além dos documentos oficiais apresentados pela escola em suas bibliografias 

para saber como e quais são realmente utilizados pelos profissionais em seu trabalho diário. 

Além disso, muitos dos profissionais ouvidos afirmaram não o utilizar, inclusive os 

coordenadores pedagógicos. 

 

 

Análise do discurso referente à matemática 

 

 

Os resultados apontados pelo ALCESTE apresentaram um aproveitamento de somente 

63% do material, sendo eliminados 37%. Isto indica que, para esta questão, o discurso foi 

heterogêneo e que não pode ser generalizado. O programa fragmentou o material aproveitado 

em seis classes. A classe 1 apareceu com 16% do total de aproveitamento e com 22 u.c.e., a 

classe 2 com 17% e 23 u.c.e., a classe 3, maior de todas, com 41% e 53 u.c.e., a classe 4 com 

10% e 14 u.c.e., a classe 5 com 8% e 11 u.c.e. e a classe 6 com 8% e 11 u.c.e.   
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O baixo aproveitamento resultou em um discurso divergente. Com isso, foi possível 

identificar, pela primeira vez, uma separação entre os discursos dos dois grupos de 

profissionais. O que pode ser observado pela análise das palavras presentes no Dendrograma e 

pelas u.c.e. de cada classe, sendo que as classes 1, 5 e 6, que apareceram integradas, referiam-

se ao discurso dos professores e as classes 2, 3 e 4, integradas, referiam-se ao discurso dos 

coordenadores pedagógicos. Como verificado nas figuras 15 e 16 que se seguem. 

 

Fig. 15 – Dendrograma da classificação do ALCESTE 

 

 
Fig. 16 – Distribuição do corpus e suas u.c.e.: 
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As classes que apresentaram integração entre si foram agrupadas em duas categorias 

de sentido: prática (na integração das classes 1, 5 e 6) e planejamento (representada pelas 

classes 2, 3 e 4). A categoria prática representa 32% do discurso aproveitado pelo programa, 

enquanto que a categoria planejamento representa 68%. 

 

 

Prática 

Os professores foram os autores do discurso desta categoria. Ao falar sobre o ensino 

da matemática, o foco estava direcionado ao trabalho prático, às estratégias que utilizavam, 

sem se importar em relatar os objetivos e conteúdos trabalhados.  

Além disso, eles mantiveram em seu discurso a preocupação com o ensino dos 

números, tanto de sua compreensão como de sua escrita e quase não abordaram os outros 

conteúdos. 

Umas das razões que justificaria a preocupação com o trabalho, quando se analisa a 

história da profissão, pode estar ligada a função de professor como executor de tarefas, 

cumpridor das orientações políticas ou dos estudos dos acadêmicos que orientam o que e 

como eles devem proceder, o que e como ensinar (TARDIF, 2002). 

O que parece claro é que o professor não modificou em nada sua percepção do que 

seja importante ensinar na matemática, ele continua pesando que o mais importante é ensinar 

o número e a quantificação, mas demonstra interesse em mudar a forma de abordar este 

conteúdo, tentando ensiná-lo de formas menos sistemáticas. Na tentativa de um ensino mais 

contextualizado, mas sem um aporte que lhe garanta diversificar as atividades, ele acaba por 

manter atividades repetitivas, que não desafiam a criança, e  que tornam a aula mecanizada e 

previsível, o que pode ser observado na utilização excessiva do calendário e da contagem das 

crianças, agendas, material como únicas estratégias para a abordagem e ensino de conteúdos. 

 
[...] aí, vem a contagem. Quem tem mais? Qual tem menos? Por que você 
sabe que menino tem mais? Como é que escrevo este número? Sempre 
tirando deles (u.c.e. n° 88, khi² = 17, suj_7). 
 
[...] trabalhando a quantidade de crianças que vem na sala. As agendas. 
Agenda é muito legal. Você pede para pegar e sempre tem alguém que 
esquece. Quantos vieram hoje? Tantos. Vamos contar as agendas? Não está 
igual? O que aconteceu? Faltou alguém? Quem será esse alguém (u.c.e. n° 
64, khi² = 8, suj_6)? 
 
[...] vamos empilhar. Quantas latas de leite medem o João? Quantas latas de 
leite medem o Pedro? Vamos contar? E você já está usando a questão do 
número (u.c.e. n° 20, khi² = 7, suj_2). 
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Planejamento 

Nesta categoria, a análise aponta para uma preocupação de como o planejamento está 

sendo colocado em prática e este discurso tem como principais autores os coordenadores 

pedagógicos. Eles pareceram interessados em modificar a forma tradicional do ensino desta 

área, tentando buscar novas estratégias de trabalho com a criança e buscando formação 

continuada nas escolas para seus professores. Apontaram que o grande problema de trabalhar 

com os professores era tentar mudar sua concepção de EI como preparatória, principalmente, 

dos que também atuam no Ensino Fundamental. 

Além disso, estes profissionais estão cientes da dificuldade do professor em ensinar  

matemática para a criança pequena e pela grande quantidade de crianças em sala. A questão 

crucial não é o que ensinar, mas como ensinar. 

Na sua fala, identificou-se que o próprio coordenador pedagógico tem dificuldade com 

a matemática, o que torna seu trabalho mais angustiante, por isto, também ele, tem que buscar 

a formação na rede da prefeitura e em outros locais para que possa ajudar o professor em seu 

planejamento. 

 
A questão é descobrir, da mesma forma, na mesma linha que fazemos o 
trabalho com a escrita, que é o uso social da escrita, queremos fazer na 
matemática, o uso social da matemática, que esta na vida (u.c.e. n° 143, khi² 
= 13, suj_10). 
 
[...] para nós darmos uma injeção de ânimo na linguagem matemática, trazer 
a importância da matemática para a educação infantil, porque damos uma 
ênfase muito grande na linguagem oral e na linguagem escrita e a 
matemática acaba ficando naquela coisa de escrita dos numerais (u.c.e. n° 
185, khi² = 13, suj_12). 
 
 [...] arte, não que eu domine, não sou professora de educação artística, mas 
por buscar muita formação, dá pra levar tranquilo. Agora, na matemática e 
muito difícil você achar uma formação que vá nesta linha, que não seja esta 
coisa de certo ou errado (u.c.e. n° 140, khi² = 8, suj_10). 
 
[...] ela [a criança] está fazendo no automatismo da ação. Ela não está 
fazendo porque está entendendo. E como eu tenho um monte de professoras 
de ensino fundamental, é bem daquele jeito, vamos ensinar contar, vamos 
dar continha (u.c.e. n° 149, Khi2 = 12, suj_10). 
 
 

A análise desses resultados mostrou que embora o professor tenha um discurso que 

aponta para o reconhecimento de uma EI diferente, com novas concepções de ensino, numa 

abordagem pedagógica que garanta o desenvolvimento integral da criança, sua forma de 

atuação em sala de aula continuou a mesma. Persistiu a preocupação com a alfabetização e 

pré-escolarização da criança. Como seu foco estava no trabalho prático, a reflexão sobre a EI 
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ficava a cargo do coordenador pedagógico, que era quem, para o docente, deveria trazer a ele 

professor o que devia ser ensinado. 

De outro lado, o coordenador pedagógico, sofrendo com as inconstâncias das 

diretrizes políticas educacionais, tenta modificar essa concepção tradicional de ensino que 

insistia em permanecer entre os professores e buscava promover uma nova forma de ensinar 

tanto a matemática quanto as outras áreas de conhecimento. O coordenador pedagógico dizia 

que seu trabalho era muito solitário, por não ter com quem dividir suas angústias e 

necessidades.  

 

Neste capítulo, ao observarmos o contexto da prática onde o RCNEI foi implantado, 

percebeu-se que sua utilização serviu mais como um modelo de currículo universal do que 

como orientador do trabalho docente. 

Não se pode negar que a chegada dele ajudou a escola a pensar a EI como um espaço 

amplo de conhecimento e experiências e não só alfabetizador. Embora ainda haja um longo 

caminho a ser trilhado para que esta concepção deixe de existir tanto entre os professores 

quanto entre as famílias das crianças. 

Apesar de se apresentar como um documento inovador, por trazer a ideia de uma 

educação integral e rica em experiências para a criança, sua estrutura continuou mantendo um 

padrão curricular sistemático, voltado para a listagem de conteúdos. Além disso, por 

apresentar um texto prescritivo, não conduz o professor para uma prática reflexiva e não o 

orienta para a criação de seu próprio planejamento, guiado pela realidade de sua escola e de 

suas crianças. 

A dificuldade de interpretação e a resistência ao novo modelo de EI, fazem com que o 

professor identifique o documento como obrigatório, mas mantendo sua forma anterior de 

ensinar e conceber este nível de educação. Além disso, as mudanças nas orientações oficiais 

impostas fazem com que o trabalho não tenha uma linearidade e tenha sempre que ser 

constantemente repensado.  

Quando se abordou o ensino da matemática, identificou-se que o documento não 

trouxe orientações que possibilitassem a melhora da prática docente, pois ele continuou 

apontando para direções que não conduziam a um ensino diferente, além de não ser um 

suporte para a reflexão do professor sobre a área. O que se observou no discurso dos 

profissionais foi que mantiveram suas práticas anteriores e que os componentes curriculares 

tão trabalhados no RCNEI (objetivo, conteúdo e orientações didáticas) apareceram de forma 

imprecisa em seus discursos, sendo relatadas somente as estratégias utilizadas para o ensino 
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da matemática. Mas que sentiam angustiados por perceberem que as crianças pedem uma 

forma nova de aprender, o que eles denominam de uma nova matemática, a qual não lhes foi 

ensinada em seus cursos de formação. 

Os coordenadores pedagógicos tentam minimizar esses conflitos buscando cursos de 

formação que possibilitem novas estratégias, mas parecem também focados no trabalho 

prático e não no domínio e compreensão dos conteúdos que devem ser ensinados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o objetivo de compreender quais as diretrizes presentes no RCNEI referente 

ao ensino de matemática persistem como orientações na prática docente do professor de 

EI, procurou-se analisar a construção da política educacional descrita no documento e sua 

implantação, a fim de compreender seu alcance, tomando como ponto de observação a 

matemática presente no documento e no trabalho do professor. 

No entanto, é preciso levar em consideração que este nível de educação ainda está 

sendo constituído. Sua denominação como etapa inicial da Educação Básica é muito recente 

(1996) e suas especificidades ainda estão sendo trabalhadas no meio escolar. Somente a partir 

da década de 1970 o cunho educacional ganha força, impulsionado pelos estudos acadêmicos 

com a chamada proposta de educação compensatória, pois a atenção à criança pequena em 

instituições públicas ou privadas nasceu com uma função social e não educacional. E esta 

proposta de educação compensatória dá origem às instituições educacionais públicas 

municipais em São Paulo, denominadas escolas municipais de EI (EMEI), num atendimento 

que visava suprir as “carências” culturais e deficiências na aprendizagem das crianças das 

classes operárias, que tinha como objetivo a diminuição da evasão e repetência escolar. Tal 

modelo de educação trouxe para a educação da época um caráter preparatório para os outros 

níveis de ensino, que insiste em se manter vivo nos meios escolares, onde “Constata-se uma 

força resistente à mudança, apegada a formulações específicas da prática pedagógica de 

tendência escolarizante [...]” (SOUZA, 2012, p.194). 

Ao mesmo tempo, analisando as instituições de nível superior que oferecem 

preparação profissional para os professores, vemos uma lacuna quanto à preparação para este 

nível de educação. Pesquisas, como as de Barreto (1998), Rosemberg (2002), Garcia (2006), 

Gatti et al (2008) e Kishimoto (2008) têm demonstrado que nas Faculdades de Educação tem-

se dado pouco espaço em suas grades curriculares às disciplinas que envolvem a EI e essa 

formação, ainda, apresenta problemas de identidade do professor. Como afirma Souza (2012) 

“[...] a valorização da profissão docente por meio das atividades mais técnicas vinculadas ao 

ensino e a aprendizagem, e a desvalorização da profissão quando ligada ao cuidar” (p. 195), 

tem levado à divisão entre cuidar e a educar.  

Além disso, analisando as diretrizes curriculares produzidas pelo Estado e Município 

de São Paulo, local onde ocorreu esta pesquisa, identificou-se que os documentos mudaram de 
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acordo com a administração, não apresentando uma continuidade na construção curricular da 

EI e interrompendo o processo de construção do trabalho dentro da escola, por modificar as 

concepções de criança, de aprendizagem, de EI e mesmo como o ensino deveria se dar. 

Observou-se, portanto, uma constante reformulação de políticas educacionais, organizadas 

como documentos prescritivos, que não permitiam a crítica e reflexão do professor, mas o 

colocava como mero cumpridor de tarefas. 

Neste contexto de transformações, de avanços e de retrocessos, o RCNEI nasceu 

buscando universalizar a forma de trabalho na EI. Um documento referencial que procurava 

oferecer subsídios para a organização dos projetos pedagógicos. Mas como lidar com 

concepções enraizadas de ensino, com uma formação precária dos profissionais e com uma 

escola que cuja origem apresenta uma dicotomia entre o assistencialismo e a educação? Se o 

documento conseguiu lidar com essas questões e como foi recebido nas escolas é o que se 

procurou compreender nesta pesquisa. 

Para entender os caminhos percorridos por uma política educacional, sua idealização, 

passando por sua produção, até sua implantação, optou-se por utilizar a teoria-metodológica 

de Ball e Bowe, intitulada Abordagem do Ciclo de Políticas. Para o autor, três contextos 

principais são essenciais para entender uma política: o contexto de influência, o contexto de 

produção de texto e o contexto da prática.  

Para compreender o contexto de produção de texto, considerando alguns antecedentes 

que influenciaram a elaboração do RCNEI. Nesta análise, foi possível observar um processo 

de “bricolagem” (BALL, 2001), termo cunhado pelo autor para explicar o intenso processo de 

empréstimo e da junção de fragmentos de políticas globais e locais, na intenção de fazer uma 

política que possa funcionar a partir de resultados anteriores alcançados. Neste processo, o 

texto recebe a influência de vários autores e das propostas e políticas curriculares nacionais e 

de outros países para sua construção, em um processo de intensa “bricolagem”, são retomados 

partes das propostas originais, mas não as ideias centrais que as produziram. Assim, no 

RCNEI, Haddad (1998) lembra que, embora o documento tenha seguido o modelo curricular 

espanhol em sua estrutura, houve uma descaracterização de algumas ideias e concepções, 

enquanto o modelo espanhol possibilita um ensino menos sistemático e sem uma imposição 

curricular, o modelo brasileiro indica um texto prescritivo e com uma extensa lista de 

conteúdos a serem trabalhados. 

Essa colcha de retalhos de vários documentos produziu um texto com difícil 

interpretação. Neste sentido, a análise aponta para um texto confuso, com referências teóricas 
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imprecisas, que não são exploradas e nem justificada a sua escolha, deixando o leitor sem 

entender qual o caminho teórico percorrido na sua construção. 

Além disso, com a necessidade de cumprir uma agenda política, o MEC ignorou o 

processo de discussão que vinha ocorrendo no Brasil sobre este nível de educação, tendo 

como resultado um aglomerado de propostas, teorias e de modelos curriculares que não 

refletem a realidade da EI brasileira (PALHARES; MARTINEZ, 1999 apud CAMPOS, R., 2002). 

Identificou-se, ainda, uma concepção de currículo que segue o modelo dos outros 

níveis de educação, o documento apresenta preocupação com áreas de conhecimento, o que 

torna o currículo fragmentado e centrado nas disciplinas, trazendo para a EI a sistematização e 

rigidez da escola formal, tão criticada como modelo para o trabalho neste nível. O texto 

justificou a seleção de conteúdos afirmando que não há aprendizagem sem conteúdos, apesar 

disso, não orientou o leitor em como trabalhar com eles de forma interdisciplinar.  

O documento prescreveu ser necessário que a escola delimite no seu projeto 

pedagógico os três componentes curricular: objetivo, conteúdo e orientação didática e que 

precisam estar inter-relacionados para a elaboração de uma proposta de qualidade. Mas, 

quando se analisou o resultado do processamento do trecho referente ao eixo de trabalho de 

matemática no software ALCESTE, embora a separação dos três componentes tenha sido 

encontrada nas classes que dividiram o material textual, não foi encontrada integração entre as 

elas, como o documento propõe. Os objetivos, que abarcaram a maior parte dos discursos, 

indicaram uma forma de ensino menos sistemática, voltada para vivência de experiências e 

aproximações com noções matemática, através da utilização de situações-problema. Mas a 

extensa lista de conteúdos apresentados na segunda classe (conteúdo) indicou a sistematização 

do ensino, com planejamento centrado no currículo. As orientações didáticas descritas na 

classe com menor porcentagem dos discursos, com função de orientar o professor na 

avaliação do desenvolvimento da criança, citaram quase que exclusivamente o bloco de 

conteúdos: números e sistema de numeração, conduzindo o professor a identificar este bloco 

como o mais importante a ser trabalhado. 

Outra questão que deve ser observada é que o documento embora se afirme orientador 

e não obrigatório, apresenta um discurso normativo, com orientações num tom prescritivo, 

direcionado o trabalho do professor e desconsiderando as especificidades da criança e o 

contexto local onde esta escola está situada. 

No contexto da prática, a caracterização do RCNEI como documento orientador 

político surgiu na análise do discurso dos profissionais. Para eles, este documento foi 

considerado importante, pois criou parâmetros que deveriam ser observados pelas escolas a 
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fim de proporcionar uma educação de qualidade. Apesar disso, dos doze entrevistados, 

somente dois participantes citaram o documento, livremente, como orientador da organização 

de seu planejamento de ensino. Sua força como um texto prescritivo surgiu na compreensão 

dos significados e identificação de categorias de sentido através da análise das classes 

resultantes do processamento do ALCESTE, as ideias de currículo comum e de bíblia 

apontaram para diretrizes de conduta que deveriam ser seguidas. 

Quando se dirigiu para o trabalho específico da matemática, a unanimidade do 

discurso dos profissionais deixou de existir. O que se percebeu foi a separação dos 

participantes em dois grupos, de acordo com sua função: de um lado os professores que se 

limitaram a relatar suas estratégias de ensino, que remetiam aos modelos tradicionais de 

ensino, com foco no professor e em atividades repetitivas, de memorização do número e da 

noção de quantidade, deixando pouco espaço para os outros conteúdos listados no RCNEI, 

além de apresentar uma preocupação com a escrita e compreensão do número pela criança, 

negando a ideia de proporcionar a ela vivências e experiências ricas com todos os conteúdos 

da matemática. 

De outro lado, o grupo dos coordenadores pedagógicos estava preocupado em alterar 

esta concepção de educação preparatória incutida no professor, na intenção de fazê-lo 

assimilar uma nova concepção de educação integral, mas, ao mesmo tempo, encontrando 

dificuldade em trabalhar com áreas como a matemática, que também era um problema para 

este profissional. 

Os profissionais relataram, ainda, que a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo vem, há poucos anos, proporcionando formação continuada para cada área presente no 

currículo da rede e produzindo material de apoio, preocupada em ajudar a escola a refletir 

sobre este trabalho. Aqui se percebeu a força de influência dos atores escolares na produção 

de textos políticos, ao conduzir os órgãos públicos à publicação de textos e materiais 

secundários, quanto a isto, Mainardes relata que  

 
[...] os professores e demais profissionais exercem um papel ativo no 
processo de interpretação e reinterpretação das políticas educacionais e, 
dessa forma, o que eles pensam e no que acreditam têm implicações para o 
processo de implementação das políticas (MAINARDES, 2006, p. 53). 
 

Em relação à divulgação do RCNEI, é interessante notar que, embora as pesquisas 

realizadas pelo MEC e UFRGS (2009), por Wiggers (2009) e por Francisco (2010) indiquem 

que o documento é o mais utilizado nas escolas de EI de todo o país, foi possível constatar, no 

contexto da prática, que o documento é apontado somente como orientador da organização do 
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texto do projeto pedagógico. Ele está presente no documento escrito da escola, por exigência 

legal, mas não é utilizado na orientação do trabalho docente.  

Neste sentido, concluiu-se que, embora a terminologia usada no discurso dos 

profissionais da EI e na organização dos projetos pedagógicos das escolas de EI seja a mesma 

apresentada pelo documento, este não pareceu orientar as práticas de ensino do professor e, 

ainda, não apontou uma renovação para o ensino da matemática. 

No presente estudo, enfatizando a frequência da criança à EI como fator preponderante 

no desempenho escolar futuro do aluno, indicado por pesquisas citadas (TAGGART et al, 

2011, CAMPOS, M. et al, 2011a, CURI; MENEZES, 2006 e MEC; UFRGS 2009), observou-

se pelo relato dos profissionais que este nível de educação oferece uma possibilidade maior de 

autonomia da criança, mas não está garantindo um desenvolvimento cognitivo de qualidade. 

O que relataram alguns professores, também, atuantes no Ensino Fundamental (EF), mas que 

necessitaria de mais estudos, é que há uma clara diferença entre as crianças que passam pela 

EI das que não passam. Para eles, esta diferença se deve ao fato da criança frequentadora de 

pré-escola ter contato com: materiais (como pincel, tinta, livros, brinquedos pedagógicos), 

atividades pedagógicas, convívio com adultos e outras crianças, que possivelmente não teriam 

em casa, além de adquirir mais autônomas e aprenderam a participar, o que não é observado 

na criança que vem direto de casa para o EF. 

Portanto, para garantir um avanço na qualidade da EI no Brasil, mais do que elaborar 

políticas educacionais universais, é primordial garantir ao professor os fundamentos 

necessários para trabalhar com este nível de educação. O professor precisa conhecer esta 

criança: como ela aprende, como se desenvolve, o que é importante que ela vivencie, 

propiciando a ela uma educação estimuladora e que lhe garanta um desenvolvimento integral, 

preservando seu direito de ser criança, com todas as especificidades que esta faixa etária 

possui. E mais, é preciso repensar a implantação massiva de políticas educacionais, que não 

considera a escola, com todos os seus contextos, e professor que vai trabalhar com essas 

diretrizes (TEDESCO, 2007; RODRIGUES, 2003). 

A perspectiva de analisar o processo político através da Abordagem do Ciclo de 

Políticas permitiu um estudo mais indutivo, a partir dos dados retirados do seu texto, das 

vozes presentes nos documentos e dos discursos dos profissionais sobre sua prática, o que 

exige explicitação mais pormenorizada do estudo e oferece condições e elementos concretos 

para a revisão das políticas educacionais. Diferente de análises dedutivas que partem de um 

referencial teórico fechado, que condiciona a leitura de dados de forma a privilegiar somente 

um dos espaços de circulação dessa política. Estima-se, portanto, que esta pesquisa possa 
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ajudar a pensar as políticas para a EI, ao compreender, através desta teoria-metodológica, 

como cada contexto se organiza e se relaciona com os demais.  

Sugere-se, ainda, que a análise dos outros eixos de trabalho presentes no RCNEI, traria 

contribuições importantes a esta discussão. 
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ANÁLISE DO TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO PELAS  

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Pesquisadora: Simone de Oliveira Andrade Silva 
Orientadora: Clarilza Prado de Sousa 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado (a) diretor (a) 
 

Este projeto de pesquisa busca analisar o Trabalho Pedagógico desenvolvido pelas 
escolas de Educação infantil com o objetivo de compreender como estas escolas organizam 
sua Proposta Pedagógica e como utilizam os documentos oficiais neste trabalho para a 
execução de um atendimento de qualidade.  

A participação da escola consistirá em autorizar a realização de entrevistas com 
professores e o coordenador pedagógico que, por questões de precisão no registro das 
informações que forem prestadas, deverão ser gravadas. Estes, por sua vez, também serão 
consultados sob sua possibilidade e interesse em participar da pesquisa. 

A participação voluntária da escola não terá nenhuma forma de remuneração ou 
custo, assim como lhe é assegurada ausência de danos ou riscos. Da mesma forma, a escola 
poderá decidir interromper sua participação na pesquisa a qualquer momento. 

Esperamos que com o desenvolvimento da pesquisa possamos contribuir de alguma 
forma, com o aprimoramento do trabalho pedagógico na escola, bem como fornecer dados 
para aprimoramento de políticas públicas. 

Os resultados da pesquisa estarão à disposição da escola e a pesquisadora 
compromete-se a discuti-los com a equipe. 

 
Caso surja alguma dúvida ao longo do processo, você poderá entrar em contato com: 

Simone de Oliveira Andrade Silva:  
Prof.ª Dra. Clarilza Prado de Sousa:  
Comitê de Ética em Pesquisa da PUC:  

 
 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e estou ciente de que poderei 

interrompê-la em qualquer etapa do mesmo. 
 
 

Nome: _____________________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________________ 
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ANÁLISE DO TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO PELAS  

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Pesquisadora: Simone de Oliveira Andrade Silva 
Orientadora: Clarilza Prado de Sousa 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Este projeto de pesquisa busca analisar o Trabalho Pedagógico desenvolvido pelas 

escolas de Educação infantil com o objetivo de compreender como estas escolas organizam 
sua Proposta Pedagógica e como utilizam os documentos oficiais neste trabalho para a 
execução de um atendimento de qualidade. Por isso você foi escolhida (o) para participar 
dele. 

Sua participação consistirá em submeter-se a uma entrevista que, por questões de 
precisão no registro das informações que você prestar, deverão ser gravadas. Entretanto, de 
antemão lhe é assegurado total sigilo sobre suas respostas. Elas serão analisadas e, 
eventualmente, o produto final poderá ser publicado ou divulgado em eventos, mas essa 
divulgação omitirá qualquer elemento que permita sua identificação, garantindo sua 
confidencialidade. 

Sua participação voluntária não terá nenhuma forma de remuneração ou custo, assim 
como lhe é assegurada ausência de danos ou riscos.  

Esperamos que com o desenvolvimento da pesquisa possamos contribuir de alguma 
forma, com o aprimoramento do seu trabalho em classe, bem como fornecer dados para 
aprimoramento de políticas públicas. 

 

Caso surja alguma dúvida ao longo do processo, você poderá entrar em contato com: 

Simone de Oliveira Andrade Silva:  
Prof.ª Dra. Clarilza Prado de Sousa:  
Comitê de Ética em Pesquisa da PUC:  

 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e estou ciente de que poderei 

interrompê-la em qualquer etapa do mesmo. 
 
 

Nome: _____________________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________________ 
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PERFIL DO PARTICIPANTE 

Nome: 

Unidade Escolar: 

Sexo: (   ) Feminino               (   ) Masculino 

 

1. Faixa etária 

(   ) entre 20 e 25 anos            (   ) entre 26 e 30 anos        (   ) entre 31 e 35 anos 

(   ) entre 36 e 40 anos            (   ) acima de 41 anos 

 

2. Formação 

Nível de formação: (   ) Ensino Médio – magistério        (   ) Ensino Superior        (   ) Outro 

Graduação:  Ano de conclusão: 

Origem da formação acadêmica:    (   ) pública                (   ) particular 

Especialização? (   ) sim        (   ) não   Qual? 

Pós-graduação? (   ) sim        (   ) não   Qual? 

 

3. Tempo de serviço 

Na área docente: Na Educação infantil: 

Na coordenação pedagógica: 

 

4. Formação continuada 

(   ) Formação em serviço. Cite as três últimas com data aproximada: 

 

 

 

(   ) Formação particular. Cite as três últimas com local e data aproximada: 

 

 

 

(   ) Nenhuma 
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